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5
Visie op hoofdlijnen

De visie sluit aan op de eerdere hoofdstukken 
1 t/m 4 van de inventarisatie en  
analyse. De visie bestaat uit drie delen en kent daardoor 
meerdere ingangen bij het gebruik van de visie:

• Visie op hoofdlijnen, hoofdstuk 5
• Visie op thema’s, hoofdstuk 6 
• Visie per deelgebied, hoofdstuk 7  
• Visiekaart in bijlage
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Terugblik ontwikkelingsrichtingen

Om tot een visie te komen zijn voorafgaand aan de 
visie drie ontwikkelingsrichtingen opgesteld. Deze 
ontwikkelingsrichtingen gaan gepaard met het erkennen 
van natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden in 
het gebied. Ook hebben de ontwikkelingsrichtingen oog 
voor eigentijds ondernemerschap, zijn ze nieuwsgierig naar 
innovaties en gebruiken ze de genius loci van de streek 
voor het open stellen voor recreatie en toerisme, op juist die 
plekken die hiervoor binnen de Rijn- en Veenstreek geschikt 
zijn. De drie schetsen geven een integraal streefbeeld voor 
de komende 10 tot 20 jaar. Ze zijn ieder vanuit een eigen 
invalshoek ontwikkeld. Over de ontwikkelingsrichtingen heeft 
overleg plaats gevonden met de project- en de stuurgroep. 
Aan de klankbordgroep en de bewoners is gevraagd te 
reageren op de ontwikkelingsrichtingen. Voor de bewoners 
is een informatieavond georganiseerd. Op de verschillende 
reacties komen we later in deze paragraaf terug.

Rijnstreek Groot en vitaal

Rijnstreek Waterrijk

Rijn- en veenstreek 
Landschap Voorop
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Rijnstreek Groot en vitaal 

Rijnstreek Groot en vitaal verbeeldt een sterk landschap met 
grote robuuste landschappelijke eenheden, economische 
vitaliteit uitstralend en met een goed productieregiem. De 
landbouwsector voelt zich hierbij ‘als een vis in het water’. Zij 
is gebaat bij robuuste eenheden, die weinig versnipperd zijn. 
De verspreid liggende kassencomplexen worden gebundeld, 
zodat deze ruimtelijk minder storend zijn. Hierbij wordt high- 
tech kennis gebundeld en ontstaan er moderne eigentijdse 
energiezuinige kassenlandschappen, die bewust omgaan met 
energie en waterverbruik. Schaalvergroting in alle agrarische 
sectoren blijft een voortgaand proces, waarbij nieuwe moderne, 
bijna zelfvoorzienende stallen in het landschap ingepast zijn. 
De recreatie wordt gebundeld in een aantal zones, waardoor 
ze zich daar sterker kan ontwikkelen.

Rijnstreek Waterrijk

Rijnstreek Waterrijk is geïnspireerd op de klimaatverandering 
en streeft naar een antwoord op processen zoals bodemdaling, 
zeespiegelrijzing, verzilting en extremere neerslag of droogte. 
Ze betreft een nog langere periode dan 20 jaar. Dit model 
zet de traditie van het Nederlandse ingenieurschap in het 
ontwerpen met water op diverse manieren in. Voor het 
opvangen van extreme situaties is een robuuster watersysteem 
noodzakelijk met grotere peilvakken en meer bufferruimte. 
Hiervoor wordt binnen grotere peilvakken het principe van 
functie volgt peil ingezet. Bij de hogere waterstanden is 
met een onderwaterdrainage tot ca 30 cm onder maaiveld 
landbouw mogelijk. Er ontstaan nieuwe zones van natte 
natuur met grote ecologische waarden. Nabij stedelijke milieus 
kunnen nieuwe waterplassen worden ingericht met drijvende 
woningen of waterlandgoederen. Het water heeft tevens een 
functie als waterberging. Ook ontstaan er op het water met 
nieuwe technieken kansen voor drijvende productie piramides 
en kassen. Het watersysteem krijgt een grotere functie ten 
behoeve van de waterrecreatie. De plassen worden versterkt 
met brede groene zones welke aanvullende recreatie en natuur 
biedt. 

Rijn- en veenstreek 
Landschap Voorop
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Rijn- en veenstreek Landschap Voorop

Rijn- en veenstreek Landschap Voorop versterkt de 
karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van het Groene Hart. Gezien haar unieke karakter 
van het veenweidegebied in Europa wordt ingezet op behoud 
van de veenweidegebieden en de daaraan gerelateerde 
biotoop voor weidevogels. De veelvuldig aanwezige 
molens worden centraal geplaatst in het behoud van het 
open landschap. De historische lintbebouwingen worden 
met hun aankleding van groen als bijzondere kwaliteiten 
beschouwd. Uitbreidingen van kernen, lelijke dorpsranden, 
bedrijven of kassen worden met groen begeleid, zodat er 
een betere overgang ontstaat naar het open landschap. Ook 
is er aandacht voor behoud en ontwikkeling van streekeigen 
groenelementen. Ecologische verbindingszones en 
waterbergingen worden als een fijnmazig netwerk ontworpen 
langs bestaande, verbrede sloten. Recreatieve routes richten 
zich op de diversiteit van het landschap en haar cultuurhistorie 
en maken gebruik van een fijnmazig padennetwerk, rekening 
houdend met de eisen van broedvogels en de kwetsbaarheid 
van oeverbegroeiingen. 
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Terugblik excursie juni 2008

In deze periode is tevens een excursie georganiseerd voor de 
projectgroep, klankbordgroep, stuurgroep en raadsleden om 
ontwikkelingen in het plangebied met elkaar in het veld te 
kunnen zien en te kunnen bespreken. Via een route door het 
plangebied is stil gestaan bij verschillende ruimtelijke opgaven 
in het plangebied.
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1. Het nieuw te ontwikkelen kassengebied met 
de ringdijk als verbindend landschapselement 
en recreatieve route. 

2. Bij het nieuwe golfterrein Aarweide 
ontstaat een geheel nieuw recreatielandschap.

3. Beperkte zichtbaarheid en toegankelijkheid 
van de Langeraarse plassen. 

4. De wateropgave in polder Vierambacht 
kan door het verbreden en verflauwen 
van taluds van sloten op maaiveldniveau 
landschappelijke variatie bieden, die 
ecologisch en recreatief aantrekkelijk is.

5. Een nieuw fenomeen van een 
landschappelijk goed ingepaste overdekte 
jachthaven langs de Wijde Aa.

6. Behouden van zo goed mogelijk zicht over 
de HSL en de A4.
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7. Uitleg over weidevogelgebied de Wilck. 8. Boer met nevenfuncties in de 
Drooggemaakte polder aan de westzijde 
Aarlanderveen; weidevogelbeheer, workshops, 
kinderfeestjes en kanoverhuur. De bekendheid 
neemt gestaag toe door o.a. de website en 
zorgt voor enig aanvullend inkomen. 

9. Handhaving van de beeldkwaliteit van het 
bebouwingslint van Aarlanderveen vormt een 
opgave.
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Landschapsvisie samenstelsel van drie 
ontwikkelingsrichtingen 

Uit de reacties van stuurgroep, klankbordgroep en bevolking 
blijkt een voorkeur voor de ontwikkelingsrichting “Groot en 
vitaal”, omdat hiermee de herkenbaarheid van de verschillende 
landschapstypen sterk naar voren komt. Deze richting is 
voor de visie aangevuld met de wateropgaven uit het model 
“Ruimte voor water”. Een combinatie van deze twee modellen 
is goed mogelijk en laat zien dat nieuwe wateropgaven 
integraal benaderd moeten worden, en daarmee kansen 
opleveren voor nieuwe watergebonden ontwikkelingen, die 
aansluiten bij de functies in het gebied. De aandacht die er 
in het model “Landschap voorop” voor de cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden is wordt ook gewaardeerd. 
Deze waarden spelen zich af op een lager schaalniveau dan 
de rangschikking van de grootschalige grondgebruikfuncties. 
Behoud van deze waarden staat dan ook zeker centraal in de 
visie. Per deelgebied zijn keuzes gemaakt voor versterking van 
streekeigen beplantingen en de koppeling met recreatieve 
routes, passend bij de karakteristiek van het gebied. In bepaalde 
gebieden is voor een kleinschaliger benadering gekozen, 
bijvoorbeeld vlak bij kernen of aansluitend aan natuurgebieden. 
Voorstellen voor nieuwe natuur rond de Nieuwkoopse Plassen 
en de ecologische verbindingszones zijn kritisch op hun 
doelstelling, samenhang en effecten afgewogen.

Visie op hoofdlijnen

Het plangebied van de Rijn- en Veenstreek kent een zeer 
herkenbare ruimtelijke opbouw. Het gehele landschap maakt 
met al haar kwaliteiten onderdeel uit van het nationaal 
landschap het Groene Hart. De weidse open ruimten, de 
koeien in de weiden,  de glimmende klei van de polders  en 
de prachtige molens en dorpssilhouetten worden als grote 
ruimtelijke kwaliteiten gezien in contrast met de omliggende 
stedelijke gebieden van onder andere Leiden, Zoetermeer en 
Aalsmeer. Deze stadsranden hebben wel hun visuele invloed 
op het gebied door de hoogbouw van bijvoorbeeld Leiden en 
Zoetermeer. Ook de ontwikkelingen in de infrastructuur en de 
energievoorziening leiden tot nieuwe beelden en referenties 
in het landschap van doorsnijdende lijnen, hoog opgaande 
windturbines en overvliegende vliegtuigen. Een duidelijke visie 
op de inpassing van deze nieuwe ontwikkelingen houdt de 
heldere opbouw van het landschap herkenbaar.

Bij de landschapsontwikkelingsvisie zijn de structuurvisies van de 
gemeenten uitgangspunt voor de gekozen grondgebruikfuncties 
per gebied. Deze visie gaat nader in op de gewenste kwaliteit 
van de diverse functies van het landschap. Bij de visie op 
thema’s wordt nader ingegaan op de relatie tussen diverse 
functies en de gewenste landschapsontwikkeling. 
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Status van de visie

De visie van het landschapsontwikkelingsplan zal inclusief 
het uitvoeringsplan worden vastgesteld door de vijf 
gemeenteraden. Daarna vormt het plan een beleidskader om 
bestaande waarden te behouden en nieuwe ontwikkelingen 
aan te toetsen. Voor nieuwe ontwikkelingen geeft het LOP 
ook streefbeelden. De visie heeft daarbij een looptijd van 
circa 10 jaar. In bestaande situaties is het LOP adviserend 
en stimulerend van aard. Voor nieuwe ontwikkelingen stelt 
het plan randvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de 
ruimtelijke kwaliteit. Het plan vormt daardoor een aanvulling 
op structuurvisies en bestemmingsplannen die aangeven welke 
functies, waar gewenst zijn. De visie zal enerzijds vertaald 
worden in een actieve ontwikkeling van projecten, anderzijds 
in aanbevelingen voor het ruimtelijk ordeningsbeleid, 
waardoor gestuurd kan worden in gewenste en ongewenste 
ontwikkelingen en in een goede ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen. Door de gezamenlijke 
aanpak van de vijf gemeenten ontstaat er met deze visie 
een goede ruimtelijke en bestuurlijke afstemming tussen de 
gewenste projecten in het plangebied en staan zij samen sterk 
in de uitvoering van deze projecten richting subsidieverleners.

Visie in hoofdlijnen uitgangspunt voor 
nieuwe ontwikkelingen

In het plangebied zelf herkennen we nog zeer goed de 
kenmerken van de verschillende landschapstypen. Behoud van 
deze verschillen is een belangrijk uitgangspunt van de visie. 
Elk landschapstype heeft zich op een eigen manier ontwikkeld, 
door  enerzijds de kwaliteiten van de bodem en bijbehorende 
waterhuishouding, anderzijds de maatschappelijke vraag naar 
agrarische productiegronden, de behoefte aan wonen en werken 
en recreëren en de spontane en gestuurde ontwikkelingen 
in de natuur. Daarbij zijn sommige landschappen, zoals de 
veenweidelandschappen al ontstaan in circa de 12e eeuw, andere 
ontwikkelingen, zoals de verstedelijking van de stroomruggen is 
pas ingezet in de 20e eeuw. De belangrijkste landschappelijke 
kenmerken en bijbehorende doelstelling per gebied zijn 
weergeven in de visie in hoofdlijnen, op de volgende pagina. Bij 
nieuwe ontwikkelingen in het plangebied is het van groot belang 
dat deze goed aan sluiten bij de landschappelijke hoofdstructuur 
van het plangebied en deze visie op hoofdlijnen ondersteunen.  
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Oeverwallen
• Behouden half open en besloten landschap 

met goede inpassing rode functies
• Behouden uitzichten op de omgeving

Open veenweidegebied
• Behouden open veenweidegebied met 

slagenverkaveling en weidevogelkwaliteiten

Waterrijk veenweidegebied
• Behouden open veenweidegebied met grillige 

verkaveling en weidevogelkwaliteiten
• Behouden groot aantal molens en 

karakteristieke dorpsgezichten

Grootschalige droogmakerijen
• Behouden robuuste landbouwgebieden met 

open karakter en rationele verkaveling
• Behouden herkenbare markante 

hoogteverschillen tussen laag gelegen 
droogmakerijen en hoger gelegen 
veengronden of bebouwingslinten

• Inpassen (agrarische) bedrijven met goede 
erfbeplantingen

• Zoekgebied inpassen nieuwe kassen (indicatief) 

Veens kassengebied
• Behouden ruimtelijke kwaliteit 

bebouwingslinten
• Versterken openbare ruimten langs de 

Braassemermeer 
• Versterken landschappelijke inpassing 

kassengebied aan de westzijde

Boskoopse cultures
• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 

bebouwingslinten 
• Verbeteren toeristische mogelijkheden (via het 

water)

Nieuwkoopse plassen en omgeving
• Behouden en versterken van de 

natuurwaarden in combinatie met 
recreatief medegebruik en behoud van de 
landschappelijke afwisseling 

Plassen
• Verbeteren openbare toegankelijkheid en 

natuurwaarden oevers en uitzicht op het water

Ontwikkelen bosgebied Bentwoud

Behouden en versterken natuur- en recreatieterrein 

Behouden herkenbaarheid ringdijken

Behouden zicht aan weerszijde van infrastructuur

Behouden zicht op achterland

Landschapsvisie op hoofdlijnen
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De oeverwallen en stroomruggen van de Oude Rijn 
kenmerken zich door de stedelijke ontwikkelingen die op 
deze draagkrachtige bodem al enkele eeuwen plaats vindt. 
Langs de Aar en het Aarkanaal zien we de laatste decennia 
een ontwikkeling van rode functies en glas, naast prachtige 
parkachtige groene functies inzetten. Op het knooppunt van 
deze twee stroomruggen heeft Alphen aan den Rijn zich als de 
grote regionale kern ontwikkeld, welke tevens het economische 
en sociale scharnierpunt vormt binnen het plangebied van 
de Rijn- en Veenstreek. Goede landschapsontwerpen en 
spelregels zijn nodig om de rode functies te saneren of om te 
vormen tot een aangename en landschappelijk fraaie woon-
werkzone. De uitzichten op het achterland dienen als belangrijk 
uitgangspunt bij ontwikkelingen. Doordat de achterkanten 
van bebouwingslinten nu ook worden waargenomen vanaf 
bijvoorbeeld de N11 is hier aandacht nodig voor een goede 
landschappelijke inpassing, zie paragraaf 7.1.

Aan weerszijden van de stroomrug van de Oude Rijn strekken 
de veengronden zich uit, zij lopen als een grote groene 
band van west naar oost door het plangebied. Richting de 
Kagerplassen is een meer grillig verkaveld veenweidelandschap 
ontstaan met een groot aantal prachtige molens en 
dorpssilhouetten.  Doelstelling is behoud van de openheid 
en verkavelingspatronen van deze veenweidegebieden met 
inpassing van de ecologische verbindingszones, zie paragraaf 
7.2 en 7.3. Langs de Oude Rijn liggen de bebouwing en de 
ontginningsassen op de stroomruggen. Sloten en weteringen 
ontwateren de veengronden. De veengronden hebben 

een grote betekenis voor de weidevogels, toch lopen deze 
kwaliteiten nog achteruit. In deze veengebieden bepaalt op 
lange termijn de bodemdaling in relatie tot het waterbeheer de 
mogelijkheden voor productieve landbouw. Nieuwe technieken, 
zoals onderwaterdrainage  kunnen hierbij helpen. De kwaliteit 
van de gebieden voor weidevogels dient zo goed mogelijk te 
worden ondersteund. Andere nevenfuncties zijn denkbaar, 
mits ze de openheid en de weidevogels niet verstoren. In de 
zuidelijke veengebieden zijn nieuwe boerderijlinten ontwikkeld 
ten behoeve van een efficiënte agrarische bedrijfsvoering. 
Aan de zuidzijde is een nieuwe rand ontstaan door de min 
of meer gebundelde ligging van de spoorlijn, de N11, de 
tussenliggende natuurontwikkeling en de nieuwe windmolens. 
De begrenzing en oriëntatie van deze zuidrand is daardoor heel 
markant aanwezig. Aan de noordzijde van de stroomrug zijn 
de veengebieden onderbroken door de stedelijke kern van 
Alphen. 

Via markante hoogteverschillen gaan de veenweidegronden 
over in de laag gelegen droogmakerijen. Dit zijn robuuste 
landbouwgebieden met een grote omvang en een rationele 
verkaveling. De boerderijen liggen hier of wel aan de rand of 
als groene eilanden in de polder. Verrassend zijn soms ook nog 
kleinere landschapselementen aanwezig. De provinciale en 
lokale wegen vormen een duidelijk ontsluitingsraamwerk in 
deze polders, welke op enkele trajecten visueel versterkt kan 
worden. De hooggelegen veendorpen, zoals Aarlanderveen 
vormen prachtige linten door het gebied, met een rijke variatie 
aan rode en groene elementen, die in harmonie met elkaar 
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ontwikkeld zijn. In  paragraaf 6.6 zijn spelregels opgenomen 
voor behoud van deze kwaliteiten. Ook het behoud van 
zichtlijnen op de fraaie kerken en linten moet als uitgangspunt 
dienen. De gronden aansluitend aan de Nieuwkoopse plassen 
en de Kromme Mijdrecht hebben ook een grote betekenis 
voor de weidevogels. Een opgave vormt de ruimtelijke 
inrichting en inpassing van het nieuwe kassengebied ten 
noorden van Nieuwveen met behoud en versterking van de 
landschappelijke  en ecologische waarden, zie paragraaf 7.4. 
In de zuidelijke droogmakerijen komt verspreide sierteelt 
voor. Hier speelt de afweging om deze te verplaatsen naar 
de sierteeltconcentratiegebieden. In polder de Noordplas 
wordt de komende jaren het Bentwoud ontwikkeld. Hierdoor 
ontstaat een totaal nieuw landschap, met een nieuwe recreatie 
en natuurfunctie, vlak bij Zoetermeer. 

Rond Roelofarendsveen is een geconcentreerd kassengebied 
ontstaan. Intern ziet het gebied er verzorgd uit en biedt het soms 
verrassende doorzichten over het water en de daarin gelegen 

beplantingen. Met name aan de westzijde is inpassing van de 
buitenrand in combinatie met het nieuwe bedrijventerrein en 
de infrabundel van A4 en HSL in het landschap wenselijk, zie 
paragraaf 7.5. De oostzijde wordt op termijn gesaneerd 

Het kwekerijenlandschap Rijnwoude neemt binnen het 
plangebied een geheel eigen plek in. In dit landschap is elke 
meter benut. Een aandachtspunt vormt de beeldkwaliteit van 
de bebouwingslinten in dit gebied en van de voorkanten van 
de kwekerijen. Bij het verhogen van de toeristische waarde 
van dit gebied zijn er ook mogelijkheden om via het water 
een rondtour te maken. Dan is er echter ook aandacht nodig 
voor de achterkanten van bedrijven, die aan de waterstructuur 
grenzen, zie paragraaf 7.6. 

De natuurlijke plassen van de Kaag en Braassemermeer en de 
verveningsplassen van Langeraar en Nieuwkoop vormen een 
prachtige tegenhanger van het rationeel ontgonnen   landschap. 
Zoals aan de agrarische gronden de weidevogelkwaliteiten zijn 
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gekoppeld zijn aan deze plassen natuurwaarden voor moeras 
en water gekoppeld. Deze natuurwaarden dienen te worden 
versterkt, uitgebreid en te worden verbonden, door een 
ontwikkeling van meer natuurlijke oevers en struwelen en de 
aanleg van een netwerk van ecologische verbindingszones. 
De Meije, de Kromme Mijdrecht, de Drecht, de Oude Does 
en de Oude Ade vormen prachtige waterlopen met een eigen 
gevarieerde bebouwings- en beplantingskarakteristiek. Zowel 
de plassen als de natuurlijke en gegraven waterlopen bieden 
ruimte voor de watersporter, welke nog verder te optimaliseren 
zijn via betere verbindingen. De toegankelijkheid van de oevers 
van plassen voor de fietser en wandelaar is vaak beperkt 
en dient in algemene zin door de aanleg van nieuwe paden, 
verbindingen (bruggen) en uitkijkpunten te worden verbeterd.

De Nieuwkoopse plassen vormen voor de natuur een 
kroonjuweel, dat wordt uitgebreid met een nieuwe robuuste 
structuur richting de Ronde Venen. Rond de Nieuwkoopse 
plassen zal naar een afgewogen zonering gestreefd moeten 
worden voor een evenwichtige ontwikkeling van de natuur en 
de recreatie. Bij de ontwikkeling van de nieuwe natuurgebieden 
dient het verschil tussen de veenlandschappen en de 
droogmakerijen bij de inrichting tot uiting te komen, evenals 

het behoud van een landschappelijke variatie tussen open en 
gesloten gebieden, zie paragraaf 7.7.

In het gehele plangebied, maar met name in de droogmakerijen 
vinden de meeste nieuwe ontwikkelingen plaats, zoals de 
vergroting of nieuwe aanleg van agrarische bedrijven of 
andere bedrijven, de ontwikkeling van verspreid gelegen 
kassen, de vergroting of aanleg van recreatieve voorzieningen, 
recreatieterreinen en golfterreinen. Al deze ontwikkelingen 
vragen om een duidelijke visie op de ruimtelijke inpassing. 
In paragraaf 6.6 is voor elk van deze situaties een voorbeeld 
van de gewenste beeldkwaliteit en/of landschappelijke 
inpassing uitgewerkt. Deze nieuwe “rode” ontwikkelingen  
vinden verspreid in het plangebied plaats, vaak aansluitend 
bij bestaande bebouwingslinten of erven en vormen daardoor 
een “sluipmoordenaar” voor de ruimtelijke kwaliteit van het 
totale plangebied. Duidelijke uitgangspunten voor inpassing 
van diverse functies zijn daarom noodzakelijk.

Kortom, de Rijn- en Veenstreek biedt een helder landschap 
met een sterke agrarische structuur, en een groen-blauwe 
dooradering van plassen en waterlopen, die samen prachtige 
tegenhangers vormen van een landschap met vele kwaliteiten.
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6
Visie op thema’s

De thema’s uit de analyse komen terug in de 
uitwerkingen van de visie per deelgebied. In dit 
hoofdstuk wordt op de thema’s ingegaan, voor zover 
er een algemene visie geldt, die over de deelgebieden 
heen loopt. Belangrijk is dat we zuinig zijn op wat er is, 
en deze kwaliteiten ook voor de toekomst waarborgen 
in het landschap.
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6.1 Bodem en water

In de veengebieden speelt op lange termijn de bodemdaling. 
Deze bodemdaling, van enkele centimeters per 10 jaar, vraagt 
om een continue aanpassing van de drooglegging ten behoeve 
van de landbouw. 

In de huidige situatie is het waterbeheer gebaseerd op het 
principe “peil volgt functie”. Het waterbeheer is dus afgestemd 
op de functies in het gebied. Voor de opvang van extreme 
omstandigheden is echter in de toekomst een robuuster 
watersysteem noodzakelijk met grotere peilvakken en meer 
bufferruimte. Het waterschap streeft daarom op de lange 
termijn naar het principe “functie volgt peil”. Deze termijn ligt 
naar verwachting verder dan de 10 jaar van de visie. Op deze 
lange termijn is het denkbaar dat hierdoor de agrarische functie 
uit de laagste delen zal verdwijnen en hiervoor in de plaats 
nat moeras of water ontstaat. In de nabije toekomst biedt 

onderwaterdrainage een technisch hulpmiddel om bij hoge 
grondwaterstanden toch landbouw te beoefenen. Regiobreed 
is het van belang het voortschrijdend inzicht omtrent de 
bodemdaling te blijven volgen.

Vanuit een duurzaam waterbeheer spelen er nu ook diverse 
concrete wateropgaven in het plangebied. Deze zijn per 
peilvak door het waterschap benoemd. Vanuit een efficiënt 
en multifunctioneel ruimtegebruik dient per polder gezocht 
te worden naar integrale oplossingen voor waterberging. De 
ene keer kan een koppeling worden gelegd met een nieuwe 
waterstructuur ten behoeve van verstedelijking of kassenbouw, 
in andere gebieden is een koppeling met natuurvriendelijke 
oevers of waterrecreatie een optie. Per gebied zijn 
integrale keuzes gemaakt, zie hiervoor de uitwerking in de 
deelgebieden.

Op de lange termijn 
vindt er een overgang 
plaats naar “functie 
volgt peil”. Dit geeft 
een natuurlijke 
zonering van het 
grondgebruik. 
Hierdoor neemt op 
termijn de ruimte voor 
water en natuur toe, 
maar de ruimte voor 
de landbouw af.
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Bodem en water Landschap en grondgebruik6.2
Nieuwe ontwikkelingen laten aansluiten bij 
landschapstype

Bij nieuwe ontwikkelingen dient aangesloten te worden bij de 
karakteristiek van de verschillende landschapstypen. De visie in 
hoofdlijnen geeft hiervoor het kader. Ook de  keuze van beplanting 
dient aan te sluiten bij streekeigen landschapselementen en 
soorten. De tabel in paragraaf 2.4 “Landschap” uit de analyse 
geeft richtlijnen voor de diverse karakteristieken van bebouwing, 
beplanting, bodemgebruik en diverse patronen.

Markante hoogteverschillen zichtbaar houden

De markante hoogteverschillen tussen de laaggelegen 
droogmakerijen en de hoog gelegen veengronden 
zijn landschappelijk waardevol en bijzonder. Nieuwe 
ontwikkelingen dienen niet over deze taluds heen te gaan. Toch 
zijn ontwikkelingen niet onvermijdelijk. Ze dienen of beneden 
of boven op het talud te liggen met een duidelijke grens onder 
aan het talud, zie ook paragraaf 6.6. 

Oude bebouwing op de dijk, nieuwe bebouwing in de polders. 
Taluds vrij laten.

Robuuste groenstructuur en toegang langs 
oevers

De uitgebreide waterstructuur in het gebied leent zich voor een 
sterkere begeleidende groenstructuur, waardoor de blauwe en 
groene functies samen een sterk netwerk vormen binnen het 
plangebied en zowel ruimtelijk als functioneel gekoppeld zijn. De 
beleving vanaf het land en vanaf het water neemt hierdoor toe. Deze  
zones zijn gekoppeld aan ecologische verbindingszones en dienen  
ook de uitbreiding van de recreatieve toegankelijkheid van de oevers.  
Enkele delen van deze zones kunnen ook met de bijbehorende 
randvoorwaarden via nieuwe landgoederen worden gerealiseerd. 
De zones zijn voorzien aan:

• de zuidzijde van de Wijde Aa, 
• de oostzijde van de Langeraarse plassen  

(met nieuwe landgoederen),
• ter versterking van twee ecologische verbindings-

zones ten oosten van Alphen aan den Rijn.

Ontwikkelingen in de landbouw

De landbouw heeft in belangrijke mate het huidige landschap 
gevormd. Ontwikkelingen in de landbouw, zoals schaalvergroting 
dienen landschappelijk zo goed mogelijk ingepast te worden. 
Hiervoor is een vooruitziende blik noodzakelijk en een goed 
ruimtelijk ordeningsbeleid. Optie is om bij een bouwaanvraag 
altijd een beplantingsplan te vragen. Dit plan kan verder gaan dan 
de inrichting van het erf en ook de kavels eromheen betrekken.
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Oeverwallenlandschap
• Vooral in bebouwingslinten in de vorm 

van erfbeplanting (solitairen) en kleine 
boomgaarden

• Geriefhoutbosjes tussen de erven
• Lijnbeplanting langs kanaal 
• Enkele opstrekkende bospercelen
Veen(weide)gebieden
• Geconcentreerd in de linten
• Erfbeplanting met solitairen: wilg, els, es, 

kastanje, plataan, linde
• Landschappelijke beplanting, zoals 

geriefhoutbosjes en beplante kaden
• Boomgaardjes in linten
• Boskoopse cultures: houtakkers met 

voornamelijk els
• Sortiment: wilg, els, es, knotbomen (wilg)
Droogmakerijen
• Bomenrijen langs wegen
• Lijnbeplanting op de erfgrenzen solitaire 

boerderijen
• Sortiment wilg, els, es, berk , populier
• Losse erfbeplanting ontginningsassen
• 1e aanplant deel Bentwoud (elzen-iepenbos)
Nieuwkoopse Plassen
• Op legakkers en enkele percelen
• Sortiment: wilg, els, berk

Visie op ontwikkeling grotere stallen

In de landbouw is er een ontwikkeling gaande naar grotere stallen. 
Deze geven uiting aan de schaalvergroting die in de landbouw 
speelt. Deze stallen hebben een grote ruimtelijke uitstraling in 
het open landschap. Vanuit landschappelijk oogpunt dient zeer 
zorgvuldig met deze stallen te worden omgegaan. 

• De stallen dienen zo goed mogelijk in het landschap 
gesitueerd te worden, waarbij aansluiting wordt 
gezocht bij bestaande patronen en ritmes van 
bebouwing of juist bewust gereageerd wordt met een 
nieuwe eigentijdse oplossing.

• Er dient zo goed mogelijk rekening te worden 
gehouden met bestaande landschapskwaliteiten.

• Rekening houden met zichtlijnen op dorpssilhouetten 
en op ringdijken.

• De droogmakerijen zijn grootschalige landschappen 
met vaak grote verspreide erven, waar de grotere stallen  
eenvoudiger bij aansluiten dan bij de veengebieden.

• Er dient een goed inrichtingsplan te worden opgesteld  
waarin aandacht is besteed aan de combinatie van de 
beeldkwaliteit van bebouwing en beplanting.

Nevenfuncties kunnen als welkome aanvulling op het inkomen 
worden gezien. Het is afhankelijk van het landschapstype welke 
functies landschappelijk passen. Nevenfuncties mogen geen 
nadelige uitstraling hebben op het landschap. Ze dienen zich 
binnen het erf of het huidige landschap af te spelen. 

Bij nieuwe bebouwing hoort een beplantings-
plan, ter inpassing van nieuwe bebouwing.

Streekeigen landschapselementen en sortiment per 
landschapstype
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Behouden kwaliteiten voor weidevogels

Behouden en versterken bestaande natuurgebieden

Ontwikkelen nieuwe natuurgebieden met behoud van  
landschappelijke identiteit en afwisseling

Behouden en ontwikkelen ecologische verbindingszones

Ontwikkelen ecologische verbindingszones, robuuste 
groenstructuur en recreatief medegebruik

Ontwikkelen natte natuur in combinatie met waterberging

N

0                1                2 km

Natuur6.3
Ecologische verbindingszones

De natuurgebieden buiten de Nieuwkoopse plassen liggen vaak 
aan de randen van plassen en zijn klein van omvang. Aanvulling 
van deze natuurgebieden is wenselijk, evenals het verbinden 
van deze gebieden via ecologische verbindingszones (evz’s). 
Hierdoor kan er uitwisseling plaats vinden tussen gesoleerde 
biotopen. Het provinciaal beleid omtrent de verbindingszones 
is in beweging. De laatste stand van zaken is op de website van 
de provincie te vinden. De provincie overweegt op ambtelijk 
niveau een aantal verbindingszones te laten vervallen, omdat 
hiervoor de volgende 10 jaar te weinig geld beschikbaar is. 
Deze benadering komt overeen met de conclusies uit de 
analyse van het LOP, dat er te veel verbindingszones waren  
gepland, die soms ook  een te lange weg moeten overbruggen 
om moerasbiotopen met elkaar te verbinden. Een  
goede selectie vergroot de haalbaarheid van de  
overgebleven zones, de keuzes binnen dit LOP zijn 
aangegeven op nevenstaande kaart. Het LOP pleit voor  
een samenhangend netwerk van twee west-oost verbindingen 
en twee noord-zuid verbindingen, waardoor er als het ware 
een ruit over het plangebied ligt van ecologische zones. 

Hierin past het behoud van de west-oostverbinding langs de 
zuidzijde van de Wijde Aa-Braasemmermeer- Langeraarse 
plassen, naar de oostzijde van de Geerpolderplas,  via de 
ringdijk naar polder Blokland.  Hiermee worden geïsoleerde 
gebieden meer met elkaar verbonden. Een toevoeging hierop 
vormt de evz langs de Drecht, die al deels gerealiseerd is. 
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Robuuste groenstructuren

Vanuit het LOP wordt langs de zuidrand van de Wijde Aa en 
de oostzijde van de Langeraarse plassen naast de evz ingezet 
op versterking van een robuuste groenstructuur met vormen 
van receatief medegebruik en ook realisatie via nieuwe 
landgoederen. 

De andere west-oost verbinding ligt langs de N11. De evz aan 
de zuidkant van polder Steekt wordt niet opgepakt omdat hier 
veel jonge bedrijven liggen en deze verbinding in het gebied 
niet haalbaar is. Aan de westzijde wordt ingezet op de evz 
tussen Kagerplassen en de Does, de verbinding verder naar 
het zuiden naar de Wilck, heeft een lagere prioriteit, omdat de 
teverbinden moerasgebieden hier zeer ver uit elkaar liggen. 
Aan de oostzijde wordt ingezet op de nieuwe natuurzones langs 
de Kromme Mijdrecht en de Nieuwkoopse plassen met insteek 
richting de Zegerplas via de Grote Wetering. Dit LOP verlaat de 
evz ten noorden van Alphen, omdat  hiermee geen wezenlijke 
verbinding wordt gelegd tussen bestaande moerasgebieden. 
Bij de uitwerking van deze evz’s dienen kansen voor de 
combinatie met nieuwe wandel- of fietspaden langs het water 
en met waterberging nader te worden onderzocht.  

Wandelpaden langs evz’s
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Inrichting evz’s

In de oorspronkelijke plannen zijn de evz’s aaneengesloten 
moerasverbindingen met een breedte van ca. 30 m en lopen 
ze soms dwars door diepe droogmakerijen heen. In de nieuwe 
opzet vanuit dit LOP wordt gedacht aan zoveel mogelijk 
aaneengesloten natuurvriendelijke oevers langs boezemwater 
van soms maar enkele meters breed met op gezette afstand 
(maximaal 500 m) een moerasgebiedje van tenminste 0,5 ha 
als stapsteen. Om deze reden heeft een evz langs de noordkant 
van de Leidsche Vaart de voorkeur boven een verbinding door 
de polder. 

Weidevogelbeheer

Op een groot deel van de gronden wordt agrarisch 
natuurbeheer ten behoeve van weidevogels gevoerd. In dit LOP 
zijn zones aangewezen, waar de weidevogelkwaliteit het meest 
is geconcentreerd. Deze sluiten min of meer aan bij de zones 
uit het streekplan met een agrarisch natuurbeheerdoelstelling 
(waardevol weidegebied of overige waarden). In deze zones 
dient bij nieuwe ontwikkelingen rekening te worden gehouden 
met de belangen van de weidevogels; niet te veel opgaande 
beplanting, geen verdichting met bebouwing, geen onrust in 
het broedseizoen, een aangepast agrarisch beheer, een niet te 
grote drooglegging. 

Evz in de vorm van 
brede natuuroever langs 
poldersloot.
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De vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer via de 
huidige subsidieregels zijn momenteel gering en bieden 
onvoldoende zekerheid voor de lange termijn. Aanpassing 
van dit subsidiestelsel is voor een grotere participatie vanuit 
de boeren noodzakelijk. Het uitvoeringsplan zal hier nader op 
ingaan, evenals de mogelijkheden van het oprichten van een 
landschapsfonds, in navolging van de gemeente Alphen aan 
den Rijn.

Anderzijds zijn de resultaten van agrarisch natuurbeheer 
gering vooral als de maaidatum slechts kort is verlaat. De 
weidevogeldichtheid en de aanwezigheid van kritische 
soorten zijn nauwelijks hoger dan bij het reguliere 
agrarische beheer. Het weidevogelbeheer door de bekende 
natuurbeschermingsorganisaties scoort het hoogst. Goed 
weidevogelgebied heeft vaak een weidevogelreservaat als kern 
in een open gebied het liefst met kalkrijke kwel  omgeven door 
graslanden met een meer of minder uitgestelde maaidatum, 
zodat gedurende het broedseizoen een mozaïek van lang en 
kort geleden, nog net niet en nog lang niet gemaaide percelen 
ontstaat. 

De Wilck en de Lagenwaardse polder zijn belangrijk als pleister- 
en foerageergebied van wintervogels. Deze moeten ook om 
die reden zo open mogelijk blijven.

Het beheer van natuurgebieden dient te worden uitgevoerd via 
vooraf opgestelde en vastgestelde beheerplannen.

Ecologische oost-westverbinding via deze ringdijk en 
-sloot tussen de Geerpolderplas en polder Blokland.
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6.4 Cultuurhistorie

Het plangebied kent een zeer rijke historie en traditie in de 
ontginningsgeschiedenis en de bijbehorende waterbeheersing. 
Het watersysteem en de vele molens en gemalen getuigen 
hiervan.  De visie gaat uit van behoud en versterking van de 
cultuurhistorische en waterstaatkundige elementen en patronen 
en het beleefbaar maken van de geschiedenis. Denk hierbij aan;

• slotenpatronen,
• molenrestanten,
• molengangen,
• de verlaten spoorlijn.

De beleving kan o.a. worden verhoogd door er informatie 
over te geven en er recreatieve functies en routes aan te 
koppelen.

Bij het behoud van de molens hoort ook het vrijhouden van 
het bijbehorende molenbiotoop. Ook de kerktorens zorgen 
voor markante dorpssilhouetten en fraaie zichten hierop, 
welke behouden dienen te blijven. Het zichtbaar maken van de 
Limes, de noordgrens van het Romeinse rijk is nog een opgave 
die verder kan worden uitgewerkt. 
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Recreatie6.5
De cultuurhistorie, het fraaie open landschap en de uitgebreide 
waterstructuur bieden volop kansen voor een interessant 
en gevarieerd recreatief aanbod aan voorzieningen en 
routes. Er liggen mogelijkheden in het verder verbinden van 
recreatieve routes over land en water, denk hierbij aan het 
fietsknooppuntensysteem en wandelrondjes vanuit de kernen 
of voor verblijfsrecreanten en het beter bevaarbaar maken 
van watergangen en sluizen.  Zie ook bijgaande kaart. Een 
opwaardering van jaagpaden en kleine watergangen binnen de 
polders is mogelijk.

Vanuit de kernen dienen aantrekkelijke wandelingen te worden 
ontwikkeld langs gebieden met landschappelijke kwaliteiten, 
zoals waterlopen, plassen, groengebieden, natuurzones, 
molens, etc. 

Bij alle voorzieningen is vanwege het open landschap een 
goede landschappelijke inpassing gewenst vanaf het water en 
het land. Gebruik van beplanting en sober kleurgebruik van 
harde materialen is hierbij aan de orde.

Verlenging van de sluis zorgt voor een betere doorvaart bij 
drukte in de zomer.



Vergroten toegankelijkheid oevers

Complementeren en opwaarderen  
recreatief vaarnetwerk

Ontwikkelen duurzame aantrekkelijke route- 
structuur langs Oude Rijn, Aar en Meije

Behouden en ontwikkelen recreatieve 
routes langs ringdijken

Oplossen knelpunten in recreatief netwerk

Behouden en versterken recreatief landschap  
Hollandse Plassen

Behouden recreatie en vergroten toegankelijkheid  
Nieuwkoopse Plassengebied, via meerdere toegangen

Ontwikkelen greenport Boskoop

Ontwikkelen sport- en recreatiegebied Bentwoud

Behouden en ontwikkelen groen- en recreatie- 
gebieden Zegerplas en Aarweide

Versterken fijnmazig recreatieve routestructuur  
veenweidegebieden in afstemming met weidevogels

Recreatie

N

0                1                2 km

Een beperkte groei van de recreatieve voorzieningen is 
denkbaar, omdat hieraan behoefte is en dit ook bijdraagt aan 
de economische functie van het gebied. 
 
Landschappelijke criteria voor recreatieve ontwikkelingen zijn 
onder andere;

• Aansluiten bij de bestaande schaal en maat van 
het landschap en bij bestaande bebouwings- en 
beplantingsstructuren.

• Rekening houden met zichtlijnen op 
dorpssilhouetten en het zicht op de ringdijken.

• Rekening houden met de ruimtelijke afwisseling 
langs de oevers van waterlopen en plassen. Soms 
ook zicht vanaf het water op het land behouden en 
andersom.

• Molenbiotopen open houden.
• Rekening houden met weidevogelgebieden.
• Goed landschappelijk inpassen van de recreatieve 

ontwikkeling.

Zie verder ook de criteria voor ruimtelijke kwaliteit in paragraaf 
6.6.
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6.6 Bebouwing en ruimtelijke kwaliteit

Het landschap kent een zeer open opbouw. Bebouwing valt 
daardoor al van verre op. De oudere bebouwingslinten laten 
zich typeren door een fraaie harmonie van bebouwing en 
beplanting. De beplanting is hier ook hoog opgegroeid. Nieuwe 
ontwikkelingen in deze linten zijn vaak storend; de beplanting 
aan de voor- en achterzijde ontbreekt, waardoor de lichte kleur 
van de bebouwing sterk opvalt. 

Ook de oudere agrarische erven kennen vaak een rijke en forse 
erfbeplanting. Bij de nieuwe erven is veel minder beplanting 
aanwezig. 

Bij de nieuwbouwwijken zien we in de regel een meer 
uitgesproken beeldtaal en een feller kleurgebruik dan in de 
oudere woonwijken. Hierdoor vallen deze wijken erg op. Ook 
omdat de beplanting vaak nog moet groeien. 

Ook nieuwe bedrijfsgebouwen en kassen vallen door hun 
omvang en lichte kleurgebruik erg op. Een concentratie van 
kassen of bedrijfsgebouwen is in de regel efficiënter in te 
passen dan verspreid liggende bedrijven.

Zorgvuldige aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van 
bebouwing in het buitengebied is een noodzaak om het groene 
karakter van het buitengebied te waarborgen.

Er zijn verschillende opties mogelijk voor de inpassing van 
dorpsranden.

Een fraai ontwerp behoeft nog wel enige aanvullende 
beplanting.
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Bebouwing en ruimtelijke kwaliteit

Criteria voor ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat door een combinatie van 
verschillende inrichtingsprincipes. Deze inrichtingsprincipes 
betreffen onder andere;

• een goede situering van de functie in het 
buitengebied, aansluitend bij bestaande functies 
en patronen in haar omgeving en horend bij het 
landschapstype; 

• een juiste situering van bebouwing en massa’s 
ten opzichte van elkaar en in relatie met de 
kavels, in een slagenlandschap de hoofdmassa 
met de lengterichting mee laten lopen. Voorkom 
een rommelig beeld van opslag, hekken, kleine 
gebouwtjes, e.d.

• een sober kleurgebruik en rustig ontwerp van de 
bebouwing, waardoor deze niet overmatig opvalt;

• open houden van belangrijke zichtlijnen in het 
open landschap op kerken, molens en waardevolle 
bebouwingslinten;

• landschappelijk inpassen van voorkanten, zijkanten 
en achterkanten, passend bij de specifieke situatie 
en ter versterking van het architectonisch ontwerp. 
Er dient een samenspel tussen bebouwing en 
beplanting te ontstaan. Dit betekent maatwerk 
per situatie en een bewuste keuze van wel of 
geen beplanting aan de diverse zijden. In het open 
landschap vallen ook vaak de achterkanten van 
ontwikkelingen van ver op. 

• zo mogelijk open houden van de taluds van de 
ringdijken, anders duidelijk reageren op deze taluds 
in het ontwerp;

• Omdat het landschap meestal grootschalig is, is een 
duidelijk ritme en beeld van de bebouwing en het 
groen gewenst;

• gebruik maken van streekeigen beplantingen, 
passend bij het landschapstype en de voor- af 
achterzijde van een erf;

Van diverse situaties zijn op de volgende pagina’s voorbeelden 
gegeven hoe de ruimtelijke kwaliteit kan worden verbeterd. 
Aan de orde komen;

• inpassing woonwijk / dorpsrand
• inpassing bedrijf
• inpassing infrastructuur en kassengebied
• versterking ruimtelijke kwaliteit langs kanaal
• versterking ruimtelijke kwaliteit bebouwingslint

Deze voorbeelden dienen ter inspiratie van de uitwerking van 
talloze concrete situaties in het plangebied. In de deelgebieden 
zijn nog enkele voorstellen voor lokale situaties toegevoegd. 
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verzachten van de dorpsrand, mogelijkheid 1

verzachten van de dorpsrand, mogelijkheid 2

Inpassing woonwijk/ dorpsrand



33Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  

verzachten van de dorpsrand, mogelijkheid 3

In bijgaande figuren wordt het beeld op een opvallende 
dorpsrand in het landschap op drie verschillende manieren 
verzacht. Als voorbeeldsituatie is de noordrand van Hoogmade 
gekozen. Er is gezocht naar een samenspel van bebouwing en 
beplanting.

Bij nieuwe bebouwing is een soberder en meer ingetogen 
kleurgebruik vanuit het landschap gewenst of een begeleidende 
rand van groen, waarbij dit groen op velerlei manieren ingevuld 
kan worden; een groene grondlichaam, een natuurzone, 
landgoed, parkstrook, wegbeplanting, kavelgrensbeplanting, 
erfbeplanting of tuinen. Belangrijk is dat er geen rommelig 
beeld ontstaat. 

1.  In de eerste figuur wordt gebruik gemaakt van kavelgrensbeplanting van 
knotwilgen en essen langs de doorgaande weg. Op deze manier wordt het 
aanzicht van de dorprand verzacht en de bewoners behouden het zicht over 
de agrarische gronden. 

2.  In de tweede mogelijkheid is in de dorpsrand zelf beplanting aangebracht. 
Voor sommige bewoners verdwijnt hierdoor het zicht op de weilanden, 
voor andere blijft het zicht optimaal behouden. De lichte kleuren van de 
bebouwing zijn iets donkerder gemaakt, waardoor de bebouwing zelf 
minder opvalt. 

3.  In de derde mogelijkheid is een brede strook van natuurlijke grasland water 
en struweel voor de bebouwing aangelegd. Er ontstaat ruimte  voor de 
ontwikkeling van nieuwe natuur en een recreatief wandelpad. Het zicht 
op agrarische grond maakt plaats voor zicht op een natuurgebiedje met 
extensief recreatief gebruik.
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Inpassing bedrijf

Bij de inpassing van een groot bedrijf in het 
buitengebied zijn drie opties onderzocht 
om het gebouw landschappelijk in te 
passen. Als voorbeeld is een situatie ten 
noorden van Nieuwkoop gekozen.

1. Figuur 1 geeft de bestaande situatie 
weer met een zeer in het oog 
springend gebouw.

2. Figuur 2 laat zien dat een sober 
kleurgebruik het gebouw veel minder 
opvallend maakt in het landschap.

3. Door een begeleidende groenzone 
valt het gebouw weg achter de 
beplanting. Van veraf wordt een 
groenzone waargenomen en niet 
meer een onopvallend gebouw. 
Ook is een combinatie van deze 
verschillende oplossingen denkbaar.
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Door ter hoogte van Roelofsarendsveen lange populierenrijen langs de A4/HSL-bundel te plaatsen wordt dubbele winst behaald; de populierenrijen accentueren de autonomie 
van de infrastructuur en passen tegelijkertijd het glastuinbouwgebied ruimtelijk in. 

Inpassing infrastructuur en kassengebied
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Versterking ruimtelijke kwaliteit langs kanaal

Als voorbeeld is de Heimanswetering gekozen. De landschappelijke 
kwaliteit van deze zone langs het kanaal en de recreatieve 
aantrekkelijkheid kan sterk worden vergroot door een 
laanbeplanting langs één van beide zijden van de weg aan te 
leggen. De haalbaarheid zal mede afhankelijk zijn van de eisen die 
het waterschap aan de oevers van de waterlopen stelt. Overleg en 
afstemming is hierbij noodzakelijk.

Overwegingen die langs kanaal of andere watergangen ook spelen 
zijn:

• Jaagpaden waren oorspronkelijk vrij van beplanting.
• Op dijklichamen mogen meestal geen zware 

beplantingen worden aangeplant. In afstemming met het 
waterschap naar mogelijkheden en oplossingen zoeken.
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A
B

C

D

Panorama

Versterking ruimtelijke kwaliteit bebouwingslint

Als voorbeeldsituatie is een deel van het bebouwingslint van 
Aarlanderveen gekozen. Op de volgende twee pagina’s is in de 
bovenste foto de huidige situatie weergegeven en daaronder in 
een fotomontage zijn suggesties gedaan voor de versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit.
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Behouden van het zicht op 
beeldbepalende kerktoren

Situeren nieuwe erven als compacte 
lossen ‘eilanden’ met tussen in behoud 
van zicht op de ringdijk

Ringdijk

Aanvullen achterzijde erf met beplanting 
waardoor overzichtelijk erf ontstaat en 
rommelige opslag uit het zicht verdwijnt

Er zijn diverse mogelijkheden om 
erven in te passen met groen

A B
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Beplanting aan de achterzijde van de kassen 
toevoegen geeft een rustig en continu groen 
beeld van het  bebouwingslint

Lage randbeplanting past rommelige 
opslag in, het zicht op de boerderij 
blijft bestaan

Aanvullen beplanting 
rondom het erf

C D
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x

x
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x

x
Behouden profiel weg, hoge ligging en waterlopen

Flauwe taluds naar droogmakerijen, behouden openheid taluds, geen 
ontwikkeling hierop
Indien ontwikkelingen onvermijdelijk zijn vanuit economisch belang 
scheidslijn aanhouden tussen bovenland en talud in inrichting;
niet zo, 
maar zo. 

Uitzichten op achterland tussen de erven behouden

Behouden sloten patronen en natuurlijke oevers, zo min 
mogelijk beschoeiingen

Behouden groene karakter; diversiteit en rijkdom aan groen op erven, fraaie 
solitairen bomen aan voorzijde (kastanje, beuk, .... ), meer landschappelijke 
beplanting aan zij- en achterkant (wilg, els, ....)

Nieuwe ontwikkelingen ook aan achterzijde inpassen met groen

Spelregels ruimtelijke kwaliteit bebouwingslinten

Afwisselend voorkomen wegbeplantingen ter aanvulling op 
groene erven, vooral in meest verstedelijkt deel is wegbeplanting 
gewenst
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Nieuwe landgoederen6.7
Bestaand beleid

Nieuwe landgoederen kunnen een middel zijn om via particulier 
initiatief natuur te ontwikkelen. De provincie stelt als eis een 
minimale omvang van 5ha. Er mag een woonhuis worden 
opgericht van allure met maximaal drie wooneenheden. Het 
landgoed dient voor 90% te worden opengesteld voor publiek. 
De voormalige gemeente Jacobswoude, nu Kaag en Braassem, 
heeft een landgoederenbeleid ontwikkeld met uitgangspunten, 
die voor het gehele plangebied interessant zijn;

• behouden van het open polderlandschap, daarom 
aansluiten bij grotere kernen, 

• maximaal 1 landgoed per kern, 
• maximale omvang 20 ha, 
• aansluiten bij recreatieve routes en 
• aansluiten bij bestaande natuurgebieden en / of 

gewenste verbindingszones. 
• 1 huis per 5 ha.

Visie nieuwe landgoederen vanuit LOP

•  De nieuwe landgoederen dienen qua opzet en 
inrichting aan te sluiten bij de karakteristiek van het 
voorkomende landschapstype, zie hiervoor de tabel 
in paragraaf 2.4 Landschap uit de analyse. 

•  Door de koppeling met het ecologische netwerk zijn 
niet alle locaties bij kernen geschikt. 

•  De landgoederen zijn vooral geschikt op die plekken 
waar natuurontwikkeling is gewenst in combinatie 
met een robuuste groenstructuur en recreatief 
medegebruik, bijvoorbeeld nabij kernen, of waar 
financiering voor natuurontwikkeling ontbreekt. 

Mogelijke zones zijn; 
• ten westen van Leimuiden,
• ten westen van Hoogmade,
• de oostzijde van de Langeraarse Plassen,
• de oostzijde van Nieuwkoop, 
• het wandelbos aan de noordzijde van Alphen aan 

den Rijn,
• langs de Meije in combinatie met waterberging,
• de groenzone in het oog van Koudekerk a/d Rijn, 
• de evz in het Steekterweggebied,
• de groene verbindingen tussen Hazerswoude-

Dorp en het Bentwoud en de noordzijde van het 
Bentwoud zelf. 
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Nieuwe landgoederen 6.8 Infrastructuur

Het plangebied wordt doorsneden door diverse bovenlokale 
infrastructuur. Voor de belangrijkste infrastructuur is naar de 
ligging in het landschap gekeken. 

De bundel van de A4 en HSL kent verschillende trajecten langs 
het kassengebied of door het open landschap. In de visie op 
de deelgebieden is voor deze trajecten ook een verschillende 
benadering gekozen. 

De provinciale weg de N11 vormt samen met het spoor een 
nieuwe herkenbare lijn in het landschap ten zuiden van Alphen 
aan den Rijn. Zij volgt de ligging van de stroomrug op enige 
afstand en biedt een fraai panorama in zuidelijke richting. 

Op de belangrijkste andere provinciale en lokale wegen 
is in de deelgebieden nader ingegaan. Wegbeplantingen 
kunnen in het algemeen de beleving van het landschap en 
belangrijke patronen ruimtelijk tot uiting laten komen. Voor 
de weggebruiker en recreant bieden beplantingen langs wegen 
een oriëntatie in het open landschap en een geleiding van 
routes, die worden afgelegd.

Wegbeplantingen zijn in verschillende varianten denkbaar; van 
strakke bomenrijen tot groepen knotwilgen, een markering 
van kruispunten of een patroon in afwisseling met beplante 
erven. Bij de aanplant van bomen of andere beplanting dient 
wel rekening te worden gehouden met de verkeersveiligheid 
(goed overzicht) en sociale veiligheid (goed zicht, geen donkere 
hoeken).

Links: Gebundelde A4 en HSL, open benadering; het landschap loopt door. Rechts:  panoramaweg N11

Zichtbaar landschap aan andere zijde van infrastructuurbundel.
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7
Visie per deelgebied

Aan het einde van de analyse is binnen het plangebied 
een indeling in deelgebieden gemaakt op basis van de 
ontstaansgeschiedenis en de occupatie. Deze indeling 
is voor de visie grotendeels aangehouden. Afwijkend 
is dat de grotere plassen in de visie zijn opgenomen in 
het omringende landschap en dat de gebieden rond de 
Nieuwkoopse plassen, die zijn aangewezen als robuuste 
zone voor natuurontwikkeling zijn samengenomen. 
Voor de deelgebieden zijn de landschappelijke 
kwaliteiten nader benoemd en is de visie op hoofdlijnen 
nader uitgewerkt en uitgetekend. Bij deze uitwerkingen 
hoort een aparte visiekaart op schaal 1:50.000 op A1 
formaat. Het gedachtegoed van de visie is waar mogelijk 
geillustreerd met foto’s en schetsen.
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Verstedelijkte oeverwallen7.1
Op deze oeverwallen liggen oude bebouwingslinten met fraaie 
boerderijen en royale erfbeplantingen. Zij getuigen van de 
tijd dat de industriële ontwikkeling langs de waterlopen nog 
moest beginnen. In de huidige plannen zijn diverse stedelijke 
ontwikkelingen voorzien. In de zone ligt een opgave voor het 
saneren van verouderde bedrijven en kassen en het verhogen 
van de ruimtelijke kwaliteit als woon- werk en leefgebied. Het 
LOP gaat in op de gewenste kwaliteit van de stedelijke randen 
en van het landschap en op de inrichting van de openbare 
ruimten tussen de stedelijke gebieden in. Een belangrijke 
nieuwe recreatieve schakel kan ontstaan door het jaagpad 
weer in ere te herstellen.

Zoeterwoude – Hazerswoude-Rijndijk

De oeverwallen van de Oude Rijn en de Aar kennen de grootste 
stedelijke ontwikkelingen. De transformatievisie Oude Rijnzone 
geeft een duidelijk streefbeeld. Bij Groenendijk is een nieuwe 
woonwijk voorzien, aan de zuidzijde begrensd door een nieuwe 
waterloop en dijk. Vanuit het open landschap en het zicht op 
deze wijk vanaf de N11 dient een fraaie sobere rand ontworpen 
te worden met een goede verhouding tussen bebouwing en 
groen. De dwarsvaarten dienen als belangrijke structuurlijnen 
gehandhaafd te blijven. Aan de westzijde ligt de ecologische 
verbindingszone langs de Hoogeveensche vaart. In deze zone 
wordt naast stedelijk groen ook moeras aangelegd, gebaseerd 
op bestaande kavelpatronen. De molens dienen zo goed 
mogelijk vrij te blijven staan en ook de kerktorens dienen mee 
te spelen in het ontwerp van het landschapsbeeld vanaf de 
zuidzijde. In deze zone kan een landschap worden ontworpen 
met veel water en riet en beperkte opgaande beplantingen, het 
zicht over het spoor en de N11 blijft naar twee kanten bestaan. 
Aan de oostzijde blijft er een zicht op de erven langs de Oude 
Rijn bestaan. Van rommelige achterkanten van bedrijven of 
erven moet de beeldkwaliteit worden verbeterd. Oude schuren 
of kassen worden gesaneerd. Wandel en fietsroutes worden in 
de nieuwe inrichting opgenomen. 

Herstellen van een doorplopend jaagpad.
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Koudekerk a/d Rijn 

In het oog van Koudekerk wordt een 200m brede groenzone 
gerealiseerd tussen een gebied met landelijk wonen en een 
nieuw bedrijventerrein aan de kant van Alphen. Het gebied kan 
als een half open landschapspark worden ontworpen. Zowel 
landschappelijke elementen zoals sloten, waterpartijen en 
riet als meer formele beplantingen zoals lanen of bossages, 
maar ook agrarische elementen zoals hoogstamfruit kunnen in 
het ontwerp een rol spelen. Er zal veel oog moeten zijn voor 
gewenste zichtrelaties met de omgeving en het dichtplanten 
van ongewenste uitzichten. Hierbij dient er nagedacht te 
worden over de relatie tussen de wand en architectuur 
van de bedrijven en het park. Het park kan mogelijk als 
landgoederenzone ontwikkeld worden met bebouwing aan de 
randen. Bij de ontwikkelingen van bebouwing en bedrijven dient 
het verkavelingspatroon als uitgangspunt en inspiratiebron 
te dienen. Inspiratiebron voor een dergelijk landschapspark 
kan gevonden worden in de situering van het voormalig bos 
en griend in de Hogenwaardse polder en de inrichting van de 
buitenplaats Den Toll.

Alphen – Zwammerdam

In de zone ten oosten van Alphen is nog sprake van diepere 
zichten vanaf de N11 tot aan het bebouwingslint langs de Oude 
Rijn en vice versa. Deze diepte in het landschap blijft gehandhaafd. 
De erven en hun achterkanten worden geanalyseerd op hun 
beeldkwaliteit. Bewoners en ondernemers worden van advies 
voorzien om daar waar nodig de landschappelijke inpassing 
te verbeteren. De watermolen dient als belangrijk element 
vrij te blijven staan langs de dwars lopende watergang. De 
ecologische verbindingszone is langs deze watergang gelegd. 
Deze groenzone mag ruimtelijke versterkt worden met de 
ontwikkeling van een landgoed.

De ecologische verbinding (evz 19) is vanwege de drukke N11 
en de bebouwde oevers moeilijk realiseerbaar. Een combinatie 
met een nieuw landgoed biedt hier mogelijk ruimtelijk een 
breder kader voor realisatie. Het is daarom belangrijk dat er 
ook maximaal wordt ingezet op de robuuste verbinding tussen 
de Nieuwkoopse en Reeuwijkse plassen Kadelanden/Enkele 
Wiericke (evz 21) Ten oosten van het plangebied. Ook deze 
moet nog grotendeel gerealiseerd worden. 

Een diversiteit aan beplantingen en oude karakteristieke boerderijen typeren de oeverwallen. Natuurontwikkeling langs de N11.
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Aarkanaal en Amstel-Drechtkanaal 

Ook voor deze twee gekanaliseerde rivieren is een 
transformatievisie opgesteld. Deze gaat uit van concentratie 
van intensieve functies op de hooggelegen veengronden en 
behoud van het open landschap in de droogmakerijen. Het 
Aarkanaal vormt met haar begeleidende boombeplanting 
en aangrenzende groene functies, zoals de sportparken, de 
Zegerplas, de golfbaan en aangrenzende parken (Wandelbos en 
Argonnepark) een prachtig groen lint dat verder in die richting 
versterkt mag worden met boombeplanting en aangrenzende 
groene en recreatieve functies. Voor de sanering van verspreid 
glas kan in deze zone de Ruimte voor Ruimte regeling worden 
toegepast. In ruil voor het slopen van kassen kunnen nieuwe 
woningen worden gebouwd, welke zijn omgeven door een 
passende en ruime erfbeplanting. De kassen kunnen worden 
verplaatst naar het nieuwe kassengebied ten noorden van 
Nieuwveen.

Het Wandelbos kan gerealiseerd worden via een constructie met 
nieuwe landgoederen. Als landschappelijke uitgangspunten voor 
het ontwerp gelden het behoud van het verkavelingspatroon 
en de ringdijk. 
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Om de relatie met het omringende landschap te behouden zijn 
er zowel ten zuiden als ten noorden van Ter Aar zichtlijnen op het 
achterliggende landschap aangegeven, waar het grondgebruik 
laag dient te blijven (eventueel lage sierteeltgewassen). 
Voorstel is de verstedelijkte zone van ter Aar aan de westzijde 
in te passen met een wegbeplanting, aan de oostzijde door 
een beplanting toe te voegen boven aan de ringdijk, zodat het 
talud onbegroeid en zichtbaar blijft. Er ontstaat daardoor een 
duidelijke groene afbakening ten opzichte van de omgeving en 
het lint van Korteraar.

Streefbeeld van het Aarkanaal met een doorlopende boombeplanting en aangrenzende groene 
functies en uitzichten op het achterland.
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Aan weerszijden van Papenveer ligt een herstructurerings-
opgave. Bij deze herstructurering is het streefbeeld om de 
oevers van de Langeraarse plassen meer toegankelijk te maken 
en in te richten met natuurzones en groen en een pad voor 
recreatief gebruik met enkele uitkijkpunten aan het water. 
Naar het noorden toe ligt het accent op natuurontwikkeling 
in aansluiting op de Geerpolderplas, naar het zuiden toe 
ligt het een accent op de recreatieve aantrekkelijkheid en 
toegankelijkheid. Hier is ook een combinatie met nieuwe 
landgoederen mogelijk. Verder behoeft de ecologische 
verbinding vanaf de Geerpolder over het Aarkanaal naar de 
kade van de Buitendijkse Oosterpolder aandacht. Deze is nu in 
het provinciaal beleid nog te mager vormgegeven.

Streefbeeld van een groene zoom met natuur en recreatie aan 
de oostzijde van de Langeraarse plassen.
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De Drecht

Langs de Drecht is een afwisselend bebouwingslint aanwezig 
met fraaie historische boerderijen en erfbeplantingen. De 
kassen liggen achter deze strook van bebouwing, waardoor ze 
niet in het zicht liggen, behoud van enkele doorzichten tussen 
de kassen door is wenselijk om de relatie met de omgeving te 
kunnen waarnemen. 

Behoud van doorzichten.
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Open veenweidegebieden7.2
De veenweidegebieden met de opstrekkende copeontginning 
en lange slagenverkaveling liggen in een brede band 
aan weerszijden van de stroomrug van de Oude Rijn. De 
ontginningslinten liggen op de stroomrug, waardoor de 
veenweidegebieden eigenlijk nagenoeg vrij zijn van bebouwing. 
Ook komen maar enkele beplantingen voor. Doorgaande 
wegen ontbreken veelal. De gebieden zijn beperkt toegankelijk 
voor fietsers en wandelaars. Een uitbreiding van het bestaande 
padenstelsel is wenselijk en vaak mogelijk, aansluitend aan 
landschappelijke structuren zoals waterlopen of kades. Hierbij 
dient telkens een afstemming plaats te vinden met o.a. eisen en 
het broedseizoen van de weidevogels en foergeergelegenheid 
van ganzen, zwanen en andere watervogels in de winter.

Deze veenweidegebieden zijn typerend voor het Groene Hart, 
ze vormen een weids open landschap met groene weides met 
grazende koeien en schapen. De openheid, de verkaveling, het 
watersysteem en de bijbehorende gemalen en molens zijn al 
eeuwen oud en daardoor landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevol. Deze dienen behouden te blijven. Wel is de 
openheid zeer kwetsbaar voor nieuwe ontwikkelingen. 

Hondsdijkse polder, de  
Lagenwaardse polder en  
polder Gnephoek

Ten noorden van Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan de 
Rijn liggen de Hondsdijkse polder, de Lagenwaardse polder 
en polder Gnephoek. De polders worden aan de noordzijde 
begrensd door de Ruige Kade, welke over het eerste deel 
beplant is en waarover een fietspad loopt. Twee dwarswegen 
zijn beplant, de Mattenkade en de Batelaan. Halverwege ligt de 
Molenwetering.

Ten westen van het plangebied zal in polder Munnikenhoven 
een waterrijk groengebied worden ontwikkeld. Deze groenzone 
draagt bij aan het versterken van recreatieve functies nabij de 
grote steden zelf en aan een groene rand ter inpassing van de 
A4 en de oostrand van Leiden.

Ruige Kade met fietspad 
 en beplantingen.
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Behoud van de openheid is van belang voor dit karakteristieke 
open veenweidelandschap, maar ook voor een goed biotoop 
voor weidevogels en watervogels. Net ten westen van het 
plangebied is een ecologische verbindingszone richting de 
Does gepland. 

In polder Gnephoek ligt een zoekgebied voor woningbouw en 
een waterbergingsopgave. Een nieuwe woonwijk van Alphen 
zou gebruik kunnen maken van de landschappelijke structuren, 
door ze te respecteren. Belangrijk is dan een rustige, deels 
groene rand naar het buitengebied te creëren, die niet te veel 
opvalt in het zeer open landschap. Een combinatie van wonen 
in het water of landgoederen in het water, die de richtingen 
van het slagenlandschap respecteren met de meest dichte 
bebouwing aan de zuidzijde en een ontwikkeling van water aan 
de noordzijde lijken hier op zijn plaats. Op deze manier wordt 
tevens invulling gegeven aan de waterbergingsopgave op deze 
plek. 

Waterwonen in polder Gnephoek.



54Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  Visie, februari 2010

De Ringdijk zou ook hier als wandelroute kunnen functioneren, 
voorzien van enkele opgaande beplanting op markante punten, 
bijvoorbeeld bij de knikken in de dijk. De Heimanswetering 
bezit de potentie voor een fraaie wandelboulevard, indien hier 
een mooie boombeplanting wordt aangelegd. Bij de molen zal 
deze beplanting kunnen worden onderbroken. 

Zuid- en Noordeinderpolder

Ten oosten van Alphen aan den Rijn ligt de Zuid- en 
Noordeinderpolder. Alleen langs de Treinweg en de 
Ziendeweg komt beplanting voor en langs het begeleidende 
Aarkanaal. De Groote Wetering zorgt voor de ontwatering 
van deze veengronden. De Noordwesthoek, de omgeving 
van de Nieuwkoopse weg is verdicht met kassen en diverse 
beplantingen langs de weg en in een recreatieterrein. Iets 
oostelijker liggen nog enkele kleine bosjes. Ten noorden van de 
wetering ligt de ringdijk van de Drooggemaakte polder aan de 
westzijde van Aarlanderveen. Hier is een nieuw bebouwingslint 
met verspreide boerderijen aangelegd. 

Langs de Heimanswetering verbetert een 
boombeplanting de landschappelijke uitstraling
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Bijzonder in de polder is de molenviergang, waar ook een wandelpad 
langs loopt. Hierlangs is een ecologische verbindingszone 
aangewezen met stapstenen van moeras (zie polder Steekt). 
De polder is van belang voor de weidevogels. Behoud van het 
open landschap en van een zo goed mogelijk biotoop voor de 
weidevogels staat centraal in de visie voor dit veenweidegebied. 

De zone tussen de Groote Wetering en de Ringdijk is 
aangewezen als gebied voor nieuwe natuur. Streefbeeld 
hiervoor is weidevogelgebied met langs de wetering een smalle  
moeraszone zonder opgaande houtachtige vegetatie. De 
beleving van deze zone kan worden vergoot door een wandelpad 
op de Ringdijk. Toegang voor wandelaars dient te worden 
afgestemd op het broedseizoen. Vanuit het natuurbelang is 
het wenselijk om het beheer van het nieuwe natuurgebied te 
laten uitvoeren door een grote natuurbeschermingsorganisatie 
als Natuurmonumenten, SBB of het Zuid-Hollands Landschap. 
Deze kunnen lokale boeren inschakelen bij het hooien 
en (na)bebeweiden. Als er voor particulier natuurbeheer 
gekozen wordt, moet een eenduidig beheerplan met lange-
termijndoelen de natuurkwaliteit bewaken.
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Polder Groenendijk,  
Rijnenburgerpolder,  
Riethoornse polder,  
Zaanse Rietveld 

Deze polders liggen ten zuiden van de Oude Rijn en zijn van 
oorsprong vanaf de Oude Rijn ontgonnen. Ze zijn daar nu 
van afgesneden door de tussenliggende spoorlijn en de N11. 
De N11 biedt een fraai en vrij uitzicht op deze open polders. 
De nieuwe windmolens vormen daarbij nieuwe bakens in het 
landschap die door een ieder anders gewaardeerd worden. De 
kwaliteit van deze gebieden voor de weidevogels is daardoor 
mede niet meer optimaal.

De veenweidegebieden worden getypeerd door een lange 
slagenverkaveling, soms met een gerend verloop. Er zijn diverse 
dwarsvaarten naar de Oude Rijn, zoals de Hoogeveensche vaart, 
de Westvaart, de Oostvaart en de Papenvaart. Ten zuiden van 
Alphen lopen de watergangen in twee richtingen door de bocht 
in de Oude Rijn. De veengronden zijn overwegend in gebruik voor 
weidebouw. Omdat ze afgesneden zijn van hun ontginningsbasis 
zijn nieuwe wegen met verspreide boerderijen aangelegd. Deze 

Windmolens langs de N11; markant oriëntatiepunt of 
storend object?

Behouden van het open veenweidelandschap. Nieuwe boerderij met erfbeplanting.
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dienen als groene eilanden te worden beschouwd, omdat ze 
hier van oorsprong eigenlijk niet horen. Langs de Spookverlaat 
en de Galgweg zijn diverse groen- en natuurgebieden 
ontwikkeld met inmiddels een grote natuurwaarde (zie ook 
www.vogelsrijnwoude.nl). Nieuwe natuur is ook ontwikkeld 
ten zuiden van de N11 langs de spoorlijn. In de toekomst dient 
wel de openheid van de opstrekkende verkaveling van noord 
naar zuid zo goed mogelijk open gehouden te worden om de 
samenhang in het landschap afleesbaar te houden.

In het kader van Groenblauwe Slinger wordt het fijnmazige 
groenblauwe netwerk en de recreatieve structuur in de polders 
versterkt. De natuurontwikkeling in het Zaanse Rietveld 
maakt hier onderdeel van uit, evenals de Wilck (zie hieronder) 
en natuur- en groengebieden langs de N11 en Galgweg en 
Spookverlaat. Deze vormen de dragers van de natuurwaarden. 
De hoofdfunctie binnen de open veenweidegebieden ten 
zuiden van de Oude Rijn blijft agrarisch. Binnen de Groenblauwe 
Slinger wordt ingezet op:

• Versterken van de identiteit door het behouden van 
de herkenbare historie, zoals molens en kades, de 
open en afwisselende omgeving en wonen in het 
groen.

• Vergroten van de betekenis van groen voor de 
stedeling door een goede recreatieve ontsluiting 
en het behouden van openheid, ruimte en ruigte in 
contrast met de stad.

• Ontwikkelen van een breed aanbod van producten 
en diensten voor de recreant, zoals verbrede 
landbouw.

Voorstel is om het recreatieve vaarnetwerk uit te breiden 
met verbindingen via de Westvaart, Oostvaart, Ringvaart 
Hazerwoudse Droogmakerij en Spijkerboorse Wetering. Een 
aantal bruggen zal dan doorvaarbaar gemaakt moet worden. 
Ook is het een kans om de ringdijk vanaf Bent in oostelijke 
richting open te stellen, al dan niet in de vorm van graskade of 
als (semi-)verhard pad voor fietsers en voetgangers. Daarnaast 
zijn er al diverse boerenwandelpaden, zoals de Oostvaartroute 
en Westvaartroute.

Aan de westzijde van het plangebied ligt het weidevogelreservaat 
de Wilck. Dit gebied wordt beheerd ten behoeve van de 
weidevogels en zal nog in enige mate in westelijke richting 
uitgebreid worden. Zowel naar het noorden als naar het zuiden 
is een ecologische verbindingszone aangegeven. Streefbeeld 
voor deze zone is een 30 (-50) meter brede moeraszone. Deze 
loopt zo mogelijk langs watergangen. Naar het noorden zou 
deze evz kunnen liggen langs de Hoogeveensche vaart, naar 
het zuidwesten langs de sloot van de ringdijk de Strook. Deze 
evz heeft een lagere prioriteit dan de andere evz’s, omdat de 
verbinding tussen de moerasgebieden zeer lang is. 

De Wilck is vooral belangrijk voor overwinterende watervogels, 
waarvan de Kleine zwaan de belangrijkste is. Alleen hiervoor is 
het gebied aangewezen als speciale beschermingszone onder 
de Vogelrichtlijn en daarmee onderdeel van Natura 2000, het 
Europese netwerk van natuurgebieden. 
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De Europese  richtlijnen bepalen dat van elk project of plan 
dat niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer van 
het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere 
plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor 
zo’n gebied een ‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt 
rekening houdend met de instandhoudingsdoelstelling van 
het hele gebied. Het is de gewoonte om voorafgaand aan deze 
uitgebreide beoordeling te onderzoeken of er met betrekking 
tot het initiatief überhaupt broed- en wintervogels, andere 
planten-, diersoorten en habitattypen, waarvoor de SBZ is 
bedoeld in het geding zijn. Een dergelijke voortoets wordt ook 
uitgevoerd voor projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing 
liggen, maar wier effecten zich mogelijk wel doen gelden op de 
verderop gelegen natuurwaarden (‘externe werking’).

De Europese richtlijnen en de bescherming van de 
speciale beschermingszones zijn opgenomen in de nieuwe 
Natuurbeschermingswet. Deze is sedert oktober 2005 van 
kracht. Plannen, die van invloed zijn op de natuurlijke gesteldheid 
van een beschermd natuurmonument zijn vergunningplichtig.
 Dit gebied wordt beheerd ten behoeve van de weidevogels en 
wordt nog in enige mate uitgebreid. 

Polder Steekt

Ook in deze polder is een nieuw boerderijlint ontwikkeld 
langs de Hoogendoornlaan. Deze weg is geaccentueerd met 
een wegbeplanting. Verdere verdichting langs deze weg is 
niet wenselijk. De lengte van de opstrekkende verkaveling 
dient zoveel mogelijk afleesbaar te blijven in het landschap. 
Behoud van het open landschap is ook hier het credo, ook in 
verband met de goede omstandigheden voor de weidevogels. 
Langs de Gouwe is plaatselijk naast een boombeplanting ook 
dichte struikbeplanting aanwezig. Deze is wellicht aangeplant 
in verband met de veiligheid van het verkeer, zodat de 
automobilist niet wordt afgeleid door voorbij varende schepen. 
Terugbrengen van het zicht tussen de veenweidegebieden 
aan weerszijden van de Gouwe verduidelijkt echter de 
landschappelijke samenhang. 

Aan de oostzijde van polder Steekt worden in 2009 twee 
stapstenen in een ecologische noord zuid verbinding aangelegd. 
De gebieden worden ingericht als verschraalde bloemrijke 
hooilanden met een plas en twee poelen. 

Ook langs de Toegangswetering was een ecologische 
verbindingszone (evz 19) aangegeven. Deze is vanuit het LOP 
vervallen (zie ook de natuurparagraaf 6.3), omdat hier veel jonge 
agrarische bedrijven zijn gevestigd en deze zone daardoor niet 
haalbaar is. Bovendien ligt er een alternatief langs de N11. 
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Waterrijk veenweidelandschap7.3
Dit oude, grillig verkavelde veenweidegebied is nog een prachtig 
stuk “Hollands landschap”. De vele molens bepalen het gezicht 
van dit gebied en laten zien dat er een ingenieus watersysteem 
is aangelegd om de gronden te ontwateren. Daarnaast kent 
het gebied diverse karakteristieke dorpssilhouetten. Door haar 
ligging in de oksel van Leiden is er wel een stedelijke druk en 
uitstraling op het gebied. Er is gekozen voor een aantal harde 
grenzen met een sterk contrast tussen stad en landschap. 

Voor de Boterhuispolder aan de westzijde van het plangebied 
zijn verschillende scenario’s opgesteld, die allen uitgaan van een 
verschillende groene inrichting. Vanuit het open plangebied is 
het van belang dat het groene karakter van de Boterhuispolder 

behouden blijft, dat waterstructuren worden behouden en 
versterkt, dat er recreatieve uitloopmogelijkheden worden 
gecreëerd voor de inwoners van Leiden, waarmee de eerste 
druk op het plangebied ook ondervangen wordt en dat er met 
opgaand groen een landschappelijke overgang plaats vindt 
naar de bebouwing van Leiden. 

Het landschap wordt bruut doorsneden door de gebundelde 
A4 en HSL. Ter hoogte van Hoogmade zijn geluidweringen 
aanwezig. Aan weerszijden van Rijpwetering loopt het zicht 
over de infrabundel zo goed mogelijk door. Op de grens 
met het kassengebied en het nieuwe bedrijventerrein bij 
Roelofarendsveen is een sterkere groene beplanting gewenst.

De ringdijk als fraai groen talud met de beeldbepalende molen. Inpassingsvoorstellen dorpsrand Hoogmade, zie paragraaf 6.6.
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Aan de noordrand van Hoogmade is het wenselijk de uitstraling 
van deze wijk te versterken met enig groen. 

Langs de Zijp, Stingsloot en Zuidzijdervaart is een ecologische 
verbindingszone voorzien tussen de Kagerplassen en de Does. 
Het streefbeeld voor deze zone zijn moeras stapstenen met 
waterplanten, een moerasvegetatie, riet en wilgenbosjes van 
ca. 250 meter lang op een maximale afstand van 500 meter 
van elkaar. Zo mogelijk kan deze verbinding ook met een 
wandelpad samen ontwikkeld worden. Aan de zuidzijde van 
de Kromme Does is een robuuste groenzone voorgesteld. 
Daar waar deze grenst aan de evz’s is een groen schakelpunt 
mogelijk ten westen van Hoogmade in de vorm van een nieuw 
landgoed met belangrijke  natuurfunctie. 

Het Aanpassingsplan voor Ade geeft de meeste gewenste 
ontwikkelingen voor dit gebied aan, die ook relevant zijn 
voor dit LOP. Het aanpassingsplan zelf is helaas vervallen. Er 
zijn natuurontwikkelingen voorzien in de Buurterpolder en 
de Vrouw Vennepolder. Delen hiervan worden ontwikkeld 
tot natte en bloemrijke graslanden en geschikt gemaakt voor 
kritische weidevogels, zoals zomertaling, watersnip, grutto en 
kemphaan. De waterkwaliteit en -kwantiteit worden hiervoor 
aangepast en het beheer afgestemd. 

Ook zijn twee nieuwe boerderijontsluitingswegen voorzien, 
die tevens als fietspad kunnen dienen. De toegankelijkheid van 
het gebied wordt daardoor vergroot en er ontstaan nieuwe 
verbindingen tussen bestaande paden. Deze nieuwe wegen 

liggen voor een groot deel langs watergangen 
zoals de Boekhorstvaart, de Zomersloot en de 
Vaarsloot. In het gebied kan nog verder gezocht 
worden naar verbindende wandelpaden, vooral 
langs de verschillende plassen en waterlopen, 
in aansluiting op kernen, jachthavens en 
recreatievoorzieningen. Voorbeeld kan zijn een 
verbinding langs de Oude Ade.

In het gebied komt slechts een gering aantal 
landschappelijke beplantingen voor. Agrarische 
bedrijven en recreatiebedrijven dienen in 
dit landschap goed te worden ingepast met 
beplanting, waarbij vooral rommelzones van 
opslag uit het zicht dienen te zijn. Wel mag de 
functie vanaf de weg of het water duidelijk zijn. 
Dit geld ook voor de agrarische bedrijven en hun 
opslag aan de oostzijde van Rijpwetering. Zie ook 
de randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen 
bij de thematische paragrafen in hoofdstuk 6.

De provinciale weg van Rijpwetering naar 
Leiden kent een incidentele wegbeplanting. 
Hierdoor blijven de vergezichten in het gebied 
gehandhaafd.

Bij voorkeur vrijhouden van 
karakteristiek dorpsgezicht, anders 
inpassen met enige erfbeplanting.
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Grootschalige droogmakerijen7.4
De grootschalige droogmakerijen kenmerken zich door 
de robuuste landbouwgebieden met een zeer rationele 
verkaveling en een open karakter. Deze droogmakerijen liggen 
lager dan het omringende veenlandschap. Deze overgangen 
van lange flauwe taluds zijn nog zeer duidelijk in het landschap 
herkenbaar. Wel vinden er steeds meer ontwikkelingen op deze 
overgangen plaats, zoals bijvoorbeeld nieuwe boerderijen. 
Duidelijke ruimtelijke afwegingen zijn hier noodzakelijk om de 
hoogteverschillen ook in de toekomst herkenbaar te houden.

In deze landbouwgebieden zal de schaalvergroting van de 
landbouw waarschijnlijk gestaag doorzetten. Dit betekent 
dat bestaande agrarische bedrijven verder zullen vergroten 
en dat andere bedrijven zullen stoppen. Wellicht zal er ook 
nog behoefte zijn aan enkele nieuwe boerderijen. Een goede 
landschappelijke inpassing van de solitair gelegen boerderijen, 
maar ook van maneges of andere bedrijven is gewenst.

Er zijn in het plangebied verschillende polders met elk een 
eigen karakter. 

De Drooggemaakte  
Veender en Lijker polder

Deze polders liggen ten westen en zuiden van Roelofsarendsveen. 
De gronden kennen hier een slagenverkaveling en zijn vooral in 
gebruik als grasland. 

De inpassing van de achterkant van de kassen van Nieuwe 
Wetering vormt een aandachtspunt. Voorgesteld wordt een 
eenzijdige wegbeplanting aan het wegprofiel toe te voegen, 
waardoor het kassencomplex landschappelijk ingepakt wordt.  

Nieuwe Wetering
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De inpassing van de A4 en HSL is nog zeer kaal. Aan de westzijde 
van het nieuwe bedrijventerrein zijn wel bomen aangeplant, 
maar deze zijn nog zeer klein en hebben nog geen ruimtelijke 
werking. Voorstel is de beplanting aan de westzijde van de 
A4 langs de begeleidende wegen en knooppunten verder 
aan te vullen, zie het voorbeeld in paragraaf 6.6. Meer naar 
het zuiden is niet voor begeleidende wegbeplanting langs de 
A4 en HSL gekozen, zodat het landschap als het ware voor het 
oog doorloopt en uitzichten op achterliggende kerktorens en 
groenelementen blijven bestaan.

De zuidrand van het kassengebied van Roelofsarendsveen 
heeft een rand die landschappelijk acceptabel is. Een duidelijke 
afwisseling van kassen en groen, met als continue voorgrond 
de oplopende dijk. Bovendien staat voor de buitenste rij kassen 
vaak een opgaande beplanting van riet of elzen. 

Een groene inpassing van bedrijven, kassen en infrastructuur is hier  
(langs de A4) gewenst. 

In deze gevariëerde dorpsrand is kleinschalige glastuinbouw minder storend vanuit het landschap.
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Het recreatieterrein langs de Wijde Aa is landschappelijk 
goed ingepast. De Wijde Aa kenmerkt zich verder door de 
begeleidende beplantingen en molens. Aan de noordzijde ligt 
een fraaie openbare weg langs het water. Aan de zuidzijde is 
recent een overdekte jachthaven gerealiseerd. Hier is aandacht 
besteed aan de inpassing met beplanting. Vanaf het water 
vallen de witte koepels wel op. Het LOP zet in op realisatie van 
de evz en natuur ontwikkeling langs de zuidoever van de Wijde 
Aa, ter verbinding van diverse natuuroevers. Deze zone kan 
worden verbreed tot een robuuste groen zone, waarmee ook 
de ruimtelijke kwaliteit en de toegankelijkheid van de oever 
versterkt wordt, met behoud van doorzichten over en weer. 
De Plaspolder direct ten zuiden van de Wijde Aa wordt sinds 
kort beheerd als weidevogelreservaat.  

Dit recreatiegebied en 
deze overdekte jachthaven 
zijn landschappelijk goed 
ingepast langs de Wijde 
Aa. Aan de zuidzijde is 
natuurontwikkeling voorzien.
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Ten zuiden van de Wijde Aa valt de kassenontwikkeling ten 
westen van het dorp Woubrugge zeer op. Voorstel is deze 
landschappelijk in te passen met een wegbeplanting ten westen 
hiervan. 

De zuidrand wordt gevormd door een lange strakke wand van 
kassen. Hier lopen echter nauwelijks wegen, waarvanaf zicht 
bestaat op deze kassen.

Landschappelijke inpassing van 
het kassengebied bij Woubrugge 
door een wegbeplanting langs de 
Oudendijkseweg. 

Opvallende nieuwbouwwijk, maar door z’n 
ritmiek en beperkte zichtbaarheid vanuit kleine 
polder niet storend in polderbeeld.

In het bebouwingslint van de Heimansbuurt komt op een enkele 
plek een opvallende grote schuur voor. Een kwaliteitsverbetering 
is hier gewenst door een functieverandering naar bijvoorbeeld 
een woning. 
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Zicht op Koudekerk a/d Rijn over polder Gnephoek
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Openstellen van een wandelpad met begeleidende beplanting op de kade in de Vrouwgeestpolder.

Het gebied ten zuiden van Woubrugge is nauwelijks toegankelijk. 
De wegen lopen hier dood, wel is dit een waardevol weidegebied. 
De grens van de droogmakerij wordt bepaald door de Ringdijk. 
In dit deel ontbreken de beplanting en het fietspad op de dijk 
die naar het westen toe wel zeer markant zijn. Een toevoeging 
van pluksgewijze beplanting bij bochten of knikken in de dijk 
en een wandelpad over de dijk met enkele kortsluitingen naar 
andere doodlopende wegen kan de Polder Vrouwgeest en 
polder Gnephoek fraaie wandelopties bieden. Een combinatie 
met een hoge boombeplanting langs de westoever van de 
Heimanswetering biedt een meer aantrekkelijke groenstructuur 
voor recreatief medegebruik. 
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Vriesekoopsche polder,  
Wassenaarsche polder  
en polder Vierambacht

Deze polders hebben een zeer open en grootschalig karakter. 
Er komt naast weidebouw ook veel akkerbouw voor. De 
boerderijen liggen voornamelijk aan de randen van de polders. 
In de polders komen geen kleine landschapselementen voor. 
Wel worden ze doorsneden door het bebouwingslint van 
Rijnsaterwoude en van elkaar gescheiden door de hoger 
gelegen rivier de Drecht, welke als een groen lint in het 
landschap ervaren wordt met een hoge landschappelijke en 
recreatieve waarde en de Leidsche Vaart. 

Ten westen van Leimuiden is een moeraszone voorgesteld 
in combinatie met een nieuw landgoed en waterberging. 
Deze zone vormt een koppeling tussen de diverse evz’s die 
hier samenkomen. Er zou tevens een recreatief ommetje aan 
gekoppeld kunnen worden.

Tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden ligt bij Weltevreden 
nog een prachtig langgerekt hakhoutbos van elzen en wilgen. 
Mogelijk zou vanaf Bilderdam een nieuwe waterdoorsteek naar 
de Westeinderplassen gerealiseerd kunnen worden om het 
vaarnetwerk te versterken. In dat geval zorgt een begeleidende 
ecologische verbinding van diverse moeraszones of stapstenen 
voor een grotere afwisseling van biotopen en soorten van de 
Geerpolderplas en de Westeinderplassen. 

Het sterke kruis van wegbeplantingen in polder Vierambacht is 
prettig voor de geleding van de grote open ruimte vanwege het 
ontbreken van andere beplantingen. Doordat de beplanting 
aan de weg gekoppeld wordt, is dit ook een vorm van bundeling 
van functies. In plaats van doorgaande beplanting kan ook 
voor accenten gekozen worden. Deze beplanting langs de N207 
zou tot aan Alphen aan de Rijn kunnen worden doorgezet in 
zuidelijke richting en tot aan Leimuiden in noordelijke richting 
door de Wassenaarsche polder. Langs de licht kronkelende 
Vriezenweg liggen enkele boerderijen met erfbeplantingen, 
deze zouden met enkele groepsgewijze beplantingen in de 
bermen kunnen worden aangevuld. 

Aanvullen van de wegbeplanting.
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In de Wassenaarsche Polder en in polder Vierambacht 
liggen opgaven voor waterberging. Waarschijnlijk wordt dit 
ingevuld door verbreding van enkele tochten met flauwe, 
natuurvriendelijke oevers. Versterking van de kavelstructuur is 
hierbij uitgangspunt.

Deze ontwikkeling draagt op een lager schaalniveau bij aan 
de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de polder, 
welke ook aantrekkelijk is voor een wandeling door het 
agrarisch gebied. 

De oevers langs de Braassemermeer dienen op meerdere 
plaatsen toegankelijk te zijn en vanaf een fraai ingericht 
rustpunt uitzicht te bieden op de plas. Aan de zuidzijde is 
tussen de natuuroevers een vogelkijkplaats wenselijk. In 
Rijnsaterwoude is een fraaie openbare ruimte en uitzichtpunt 
op de Braassemermeer wenselijk.

Van de bedrijven aan de oostzijde van de N207 bij Leimuiden 
is een landschappelijke inpassing gewenst. Zij zouden de zijde 
naar het landschap als een landschapswand, onopvallend 
moeten ontwerpen of moeten inpassen met een forse strook 
groen.

Bij Vriezekoop is het in stand houden van het talud van de 
dijk belangrijk. Een boerderij dient of in het talud te staan, of 
beneden ervan, met een scherpe scheidslijn ertussen, maar er 
niet overheen te ontwikkelen.

Aanvullen van wegbeplanting 
in zeer open gebieden. 

Het erf begint duidelijk onderaan 
de dijk, waardoor het talud 
vrij blijft en het hoogteverschil 
optimaal beleefbaar is.
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Het gebied van de Langeraarse plassen vormt een klein oud 
veenweidelandschap tussen de droogmakerij en de oeverwal 
van de Aar. De plas ligt ingeklemd tussen de bebouwing van 
Langeraar en de opstrekkende particuliere kavels met kassen aan 
de zijde van Papenveer. De plas is te beleven vanaf de oost-west 
kruisende Geerweg en voor de fietsers en wandelaars vanaf het 
Kerkpad en het fietspad aan de zuidzijde van de plas. De plas is 
moeilijk te bereiken voor recreanten over land of water, de twee 
zuidelijke delen bezitten ook slechts geringe natuurwaarden. 
De noordelijkste plas, Geerpolderplas is een afgesloten plas, 
waar het beheer is gericht op de natuur. De plas kan een grotere 
landschappelijke en recreatieve functie vervullen indien meer 
oevers beplant en openbaar toegankelijk worden. Een combinatie 
met nieuwe landgoederen kan hierbij een middel zijn. Dit is een 
lastige opgave, maar aandienende kansen, die zich onder andere 
voordoen aan de oostzijde van de plas bij herstructurering van de 
galstuinbouw bij Papenveer, dienen hiervoor benut te worden. 
Een recreatieve ontsluiting van de plas over water is mogelijk 
door aanleg van een sluis in de Leidsche vaart, de brug in het 
Kerkpad weer beweegbaar te maken en de oude vaarverbinding 
via de oude sluis bij Papenveer weer te herstellen. De plas kan 
door deze maatregelen een grotere betekenis krijgen voor de 
verschillende functies in het plangebied.

Verder wordt voorgesteld om te onderzoeken of door 
verbreding van de Leidsche Vaart ook de functie als ecologische 
verbindingszone kan worden versterkt. Deze verbinding kan de 
vorm hebben van een smalle natuurvriendelijke oever en op 
gezette afstand een groter moerasgebiedje als stepping stone.

Het kerkepad is cultuurhistorisch en recreatief een belangrijke 
route om te behouden. Om de Langeraarse plassen weer 
optimaal bevaarbaar te maken zijn wel kleine aanpassingen, 
zoals een beweegbare brug, noodzakelijk.
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Polder Zevenhoven  
en polder Nieuwkoop

Deze polders kennen een zeer rationele indeling, welke tot uiting 
komt in de verkaveling en de wegenpatronen. In het noordelijke 
deel komt veel akkerbouw voor met een blokvormige verkaveling, 
de andere gronden zijn in gebruik voor weidebouw met een op 
het zelfde ritme gebaseerde slagenverkaveling. In het noordelijk 
deel is het landschap zeer open, in het zuidelijke deel komen 
naast de rijk beplante erven ook verspreide bosjes voor. In de 
polders vallen de dorpskernen van Nieuwveen, Zevenhoven, 
Nieuwkoop en Noorden op met hun fraaie kerktorens, die als 
landmarks de openheid doorbreken. 

De wegen benadrukken het rationele patroon van de polder. Zij 
liggen vaak op een ca 1m verhoogd dijklichaam met aangrenzende 
sloten. Er is daardoor niet altijd ruimte voor wegbeplantingen. 
Aan de oostzijde van de polders zijn de wegen beplant met een 
wegbeplanting van es of populier. Ten oosten en zuiden van 
Nieuwveen is een aanvulling wenselijk van de wegbeplanting, 
omdat de polder hier bijna geen andere landschapselementen 
kent. Aan de westzijde van de polder ontbreken doorgaande 
wegbeplantingen. Hierdoor is er een fraai uitzicht op het 
bebouwingslint van Aarlanderveen. Bovendien zijn hier meer 
kleinschalige beplantingen in de polder aanwezig en spelen ook 
de erfbeplantingen in de beleving mee. Er is daarom in dit deel 
van de polder geen voorstel voor nieuwe wegbeplantingen 
gedaan.
 

De kerktorens vormen 
opvallende bakens in 
het landschap
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De ontsluiting van Nieuwkoop vormt een probleem via de oude 
weg langs de plassen. In de toekomst dient een alternatief 
te worden gezocht, die aansluit bij de opbouw van het 
landschap.

In polder Nieuwkoop ligt een zoekgebied voor waterberging. 
Deze dient zodanig uitgewerkt te worden dat het water de 
kavelstructuur of het waterlopenpatroon versterkt.

Aan de oostzijde van het bebouwingslint van Aarlanderveen, 
laag in de polder ligt een reeks nieuwe agrarische bedrijven. 
Deze bestaan uit een complex van bebouwing met enkele 
grote schuren. De erfbeplanting is vaak zeer gering, waardoor 
deze bedrijven vanuit oostelijke richting sterk opvallen tegen 
de achtergrond van de dijk en het hoger gelegen groene 
bebouwingslint van Aarlanderveen. Het is belangrijk dat deze 
bedrijven als lossen “eilanden” voor de dijk liggen en niet aan 
elkaar vast groeien. Een terughoudend kleurgebruik bij de 

N

Inpassen van bedrijfsrand aan de noordzijde van Nieuwkoop.

Het lint van Aarlanderveen behoeft aanvullingen in de ruimtelijke kwaliteit, zie paragraaf 6.6.



73Landschapsontwikkelingsplan             Rijn- en Veenstreek  

stallen is hier wenselijk en een rustige situering van de stallen 
in het landschap. Kleinere rommelige elementen dienen met 
groen te worden ingepast. Zie voor voorstellen ter verbetering 
van de ruimtelijke kwaliteit van het bebouwingslint en de 
ervoor liggende agrarische erven paragraaf 6.6.

De meeste woonwijken grenzen met een vrij strakke rand 
aan de polder. Wanneer zij in hun vormgeving een bepaalde 
regelmaat vertonen, een terughoudend kleurgebruik 
hebben en met groen begeleid worden ontstaat er in het 
algemeen een prettige overgang van de bebouwing naar het 
buitengebied. De nieuwbouwwijken vallen het meest op door 
hun meer uitgesproken vormgeving en meer gebruik van witte 
kleuraccenten. Bovendien moet hier vaak de begeleidende 
beplanting nog groeien. Als overgang naar het landschap is 
meer groen gewenst en/of een soberder kleurgebruik, zie 
paragraaf 6.6. 

Aan de noordzijde van Nieuwkoop hebben de bedrijventerreinen 
en losse bedrijven zich ontwikkeld aan weerszijden langs de 
Schoterweg. Zij vallen met hun lichte grote wanden zeer op in 
het open landschap. Een sober kleurgebruik in afstemming met 
een brede beplanting van ca 20m breedte is hier wenselijk, om 
vanuit het open landschap deze stedelijke ontwikkelingen in te 
passen in het landschapsbeeld, zie het voorbeeld in paragraaf 
6.6.

Bij het Noordse dorp liggen de kassen in de lengterichting 
langs de weg. Zij worden daardoor als storend ervaren in de 
relatie van de plas met het landschap en dienen te worden 
verplaatst.
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Ten noorden van Nieuwveen in de Oosterpolder ligt er de opgave 
een nieuw kassengebied te ontwikkelen. In de huidige tijd 
wordt gestreefd naar een high-tech glastuinbouwgebied met 
een energieneutrale balans via aardwarmte. In landschappelijk 
opzicht is het van belang aan de zuidzijde een goede rand te 
ontwerpen, die aansluit bij het open landschap. De bestaande 
woonbebouwing langs de weg dient als uitgangspunt voor een 
zone met een afwisseling van bebouwing en groen. Pas achter 
deze zone kunnen de kassen beginnen. Zij vallen dan van veraf 
niet op doordat ze achter deze zone met bebouwing en groen 
liggen. Ten westen van het Noordeinde liggen ze ook achter de 

Schets ontwerp richting kassen Inspelen op bestaande landschapspatronen met aan de buitenzijde groene zones.

versterken oude waterstructuur

zone voor bebouwing en groen

kassen

bestaande bebouwing en erven

wandelpad

ringdijk

EVZ

kavelrichting
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dijk. Incidenteel kan voor een doorkijk gekozen worden op een 
strakke achterliggende kassenwand, waardoor wel duidelijk is dat 
hier een groot kassencomplex ligt met een moderne uitstraling. 

De inrichting van het kassencomplex doet het meest recht aan 
het eeuwenoude landschap als de nieuwe ontsluitingswegen 
en nieuwe kassen en het verkavelingspatroon respecteren. In 
de polder is een duidelijk stramien van drie oost-west tochten 
aanwezig met loodrecht hierop de lange slagen en blokverkaveling. 
Nieuwe inrichtingspatronen zouden hierbij kunnen aansluiten. 
De noordelijke ringdijk met zijn hoekige verloop en aanliggende 

watergang vormt een prachtige doorgaande lijn in het landschap 
en is daarom aangewezen als ecologische verbindingszone (evz 
9) en leent zich mede voor een route voor wandelaars. Ook is 
een dwarspad, bijvoorbeeld langs een oude watergang een 
wenselijke doorbreking van deze polder voor wandelaars. 

Door de bestaande waterstructuur op strategische plaatsen 
te versterken ontstaan fraaie open ruimten, die tevens een 
gezamelijke waterbergingsopgave vervullen. Mogelijk kunnen 
zelfs drijvende kassen of piramides worden ontwikkelt, 
waardoor een ruimtebesparing optreedt.

Kansen benutten voor nieuwe 
technologieën en vormgeving in 
energie- en productiepiramides.
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Bentwoud

Polder de Noordplas 
en polder de Hazers- 
woudsche droogmakerij

De polders ten noorden van het dorp Hazerswoude worden 
getypeerd door een slagenverkaveling en zijn overwegend 
in gebruik als grasland. Ook komen hier verspreid enkele 
sierteelkwekerijen voor. Deze kwekerijen telen laag blijvende 
gewassen. Kavelgrenzen worden door de sloten gevormd, 
waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van hekken. Deze 
gebieden zijn daardoor niet storend in het open landschapsbeeld. 
Zo lang deze openheid niet wordt aangetast is verplaatsing van 
deze gebieden naar de sierteeltconcentratiegebieden vanuit 
landschappelijk oogpunt geen must. De ringdijken tussen de 
veenweidegebieden en droogmakerijen hebben hier soms een 
grillig verloop. Deze dienen duidelijk herkenbaar te blijven in het 
landschap.

Ook komen ten noorden van Hazerswoude-Dorp verspreid enkele 
sierteelkwekerijen voor. Deze kwekerijen telen laag blijvende 
gewassen. Kavelgrenzen worden door de sloten gevormd, 
waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van hekken. Deze 
gebieden zijn daardoor niet storend in het open landschapsbeeld. 
Zo lang deze openheid niet wordt aangetast is verplaatsing van 
deze gebieden naar de sierteeltconcentratiegebieden vanuit 
landschappelijk oogpunt geen must.

Ten zuiden van het dorp Hazerswoude zijn de polders 
voornamelijk in gebruik voor de akkerbouw en hebben ze een 
blokvormige verkaveling. De polders hebben een grootschalig 
karakter en vormen onderdeel van een groter gebied. Ten 
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zuiden van de Hogeveense Weg wordt geleidelijk het strategisch 
groenproject, het Bentwoud ontwikkeld, als een groot 
bosgebied tussen Zoetermeer, Boskoop en Waddinxveen met 
een belangrijke recreatieve functie binnen de Randstad. Aan de 
buitenzijde komt een natuurkern waarin zich circa 400 ha bos kan 
ontwikkelen. Ten oosten van Benthuizen komen er diverse sport- 
en recreatievoorzieningen en is een golfbaan voorzien. Aan de 
noordrand kunnen ook landgoederen ontwikkeld worden.

De Structuurvisie van de gemeente Rijnwoude voorziet in een 
aantal groene dwarsverbindingen tussen Hazerswoude-Dorp 
en het Bentwoud in de vorm van nieuwe landgoederen, met 
natuurontwikkeling, recreatieve functies en waterberging. 
Vanuit de opbouw van het landschap is het behoud van de 
grote open polderruimte tussen het dorp en het bos van het 
Bentwoud wenselijk. De meest oostelijke groenzone zou wel 
een opgaand en dicht karakter kunnen krijgen omdat deze 
het sierteeltgebied begrenst. Voor de andere twee groene 
dwarsstroken stellen wij een inrichting met een opener 
karakter voor, bijvoorbeeld water, natuurvriendelijke oevers 
en groepsgewijze opgaande beplanting van bijvoorbeeld niet 
te hoog opschietende beplanting, zoals wilg, knotwilg of els. 
Eventuele bebouwing en meer formele en opgaande groene 
beplanting ten behoeve van de landgoederen dient aan te 
sluiten bij de bebouwingslinten aan de noord- of zuidzijde van de 
groenstroken. De zones dienen tevens recreatieve verbindingen 
op te nemen vanaf de dorpskern naar het Bentwoud.

Landgoed met formele 
opgaande beplanting

Landgoed met formele 
opgaande beplanting

natuurlijke open inrich-
ting van water en riet
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Veens kassengebied7.5
Het Veens kassengebied bestaat historisch gezien uit twee 
delen. Het zuidelijk deel is een oud veengebied, met een al 
eeuwenoud patroon van langgerekte percelen en sloten. In 
de historische situatie was er maar één bebouwingslint van 
Roelofarendsveen. Later zijn twee nieuwe ontginninglinten 
en de kassen ontwikkeld. Het water van de Braassemermeer 
ligt hier circa 30 cm hoger dan de veengronden. De historische 
bebouwing van Oude Wetering lag langs de gelijknamige 
wetering. In de 20e eeuw zijn de bebouwing van zowel 
Roelofarendsveen als van Oude Wetering en de nieuwe 
kassen uitgebreid in de lager gelegen Goger polder. De kassen 
hebben zich verder ontwikkeld naar de westzijde van Nieuwe 
wetering. 

De geconcentreerde opbouw van de kassengebieden heeft 
landschappelijke voordelen. Het grote gebied kent een beperkte 
randlengte. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door 
de ringdijk, welke het aanzicht bepaalt. Aan de noordoostzijde 
wordt het gebied begrensd door de historische bebouwing 
van Oude Wetering. Zuidelijker grenst het gebied aan de 
Braassemermeer. Hier is het wenselijk dat de rand op diverse 
plekken openbaar toegankelijk is, met fraaie uitkijkpunten op 
strategische plaatsen. In het plan Braassemerland, waarbij 
het oostelijk tuinbouwgebied wordt omgevormd naar 
woningbouwgebied met recreatie is hier ook veel aandacht 
voor. Het is wenselijk de randen met groen te begeleiden 
zodat van de overkant van de plas een fraai silhouet ontstaat. 
Aan de zuidzijde geeft de ringdijk een groene voorgrond en 
plint aan het kassengebied. De rand bestaat afwisselend uit 
de kassen en de bebouwingslinten en is acceptabel in het 

landschap, ook omdat voor de kassen vaak nog beplantingen 
staan. Aan de westzijde bij Nieuwe wetering is nog deels een 
relatie met het achterliggende landschap aanwezig. Het is 
belangrijk vanaf het bebouwingslint enige ruimte te houden tot 
de kassen of agrarische bedrijven en deze ruimte zorgvuldig 
in te richten, bijvoorbeeld met enig groen. Rommelige erven 
dienen te worden opgeschoond. De westrand kan vanuit het 
landschap worden ingepast door een wegbeplanting langs de 
Korte Oostweg aan te leggen. Meer naar het zuiden ter hoogte 
van het nieuwe bedrijventerrein langs de HSl en A4 is meer 
begeleidend groen gewenst aan de west- en oostzijde van deze 
infrabundel en ter begeleiding van de nieuwe bedrijven. Aan de 
oostzijde zijn wel bomen ingeplant, deze moeten nog groeien.

Afwisseling bebouwing kassen en groen achter groene ringdijk
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De interne kwaliteit van het kassengebied wordt met name 
beleefd vanaf de wegen. De bebouwing en beplanting langs 
deze wegen ziet er netjes onderhouden uit. De kassen liggen 
altijd achter een bepaalde rooilijn en zijn daardoor niet 
dominant. In het oostelijk deel zijn verassende waterpartijen 
met tussenliggend groen aanwezig. De kleinere dwarssloten 
zijn niet meer goed herkenbaar, wel hebben de grotere 
tochten nog een duidelijke ruimtelijke werking. Bij ruimtelijke 
ontwikkelingen dient het slotenpatroon en de ruimtelijke 
situering en opbouw van de linten als uitgangspunt. De vereiste 
wateropslag dient zoveel mogelijk multifunctioneel te worden 
ingezet.

Behouden en versterken van 
groene leeflinten tussen de 
kassen en behouden van het 
slotenpatroon.
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Boskoopse cultures7.6
Het gebied rond Boskoop is al lange tijd in ontwikkeling als 
het gebied in Nederland van de sier- en boomteelt. Binnen 
het plangebied ligt hiervan een deel, met veel kwekerijen van 
siergewassen, soms in de open lucht, soms overdekt. De grond 
wordt hier intensief gebruikt. Het gebied wordt ontsloten 
door enkele bebouwingslinten zoals Voorweg en Loete en de 
Burgemeester Smitweg. Het is een oorspronkelijk veengebied 
met een lange slagenverkaveling en een groot aantal sloten. 
Er is ruimte gereserveerd voor uitbreiding in het oostelijk deel 
van polder de Hazerwoudse Droogmakerij. 

De grote wetering bij Rietveld en het behoud van het 
verkavelings- en waterpatroon dient als uitgangspunt bij 
nieuwe ontwikkelingen of schaalvergroting. Door het intensieve 
ruimtegebruik zijn de watergangen smal en vaak beschoeid. De 
kwaliteit van de beschoeiing laat soms te wensen over.  Er zijn 
reeds eerste voorbeelden ontwikkeld van natuurvriendelijke 
oevers door PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) Bomen 
in Boskoop. Deze verdienen navolging.

In dit gebied komen nog bijzondere landschapselementen voor 
in de vorm van houtakkers met els. Deze dienen behouden en 
goed onderhouden te worden.

Dit gebied kan interessant zijn voor recreanten en toeristen om 
door heen te rijden en kennis te nemen van alle gewassen die 
hier geteeld worden. Ook aan de buitenkant mag het zichtbaar 
zijn dat hier een hoogwaardige productie plaats vindt. Voor een 
betere uitstraling van het gebied zijn verschillende maatregelen 
wenselijk, waardoor de kwaliteit van de linten toeneemt en de 
verbindingen met de omgeving beter worden. 

De ontsluiting is gericht op het interne verkeer en kent weinig 
verbindingen met de omgeving. Voor langzaam verkeer zijn enkele 
aanvullende verbindingen in noordelijke richting wenselijk. 

De beeldkwaliteit van de ontsluitingswegen kan door diverse 
maatregelen worden versterkt. Deze maatregelen vergroten 
de gewenste professionele en publieksvriendelijke uitstraling; 

• inrichten duidelijk wegprofiel, dit is nu soms rommelig,
• zorgvuldig omgaan met plaatsing en vormgeving 

hekwerken ter bescherming van de gewassen, die 
grenzen aan de openbare ruimte, 

• zorgvuldig omgaan met opslag van bijvoorbeeld 
houten containers of andere materialen,

• aandacht besteden aan informatie over de producten 
die geteeld worden en vormgeving van entree’s,

• behouden van de watergangen en het zicht erop.

In het watersysteem zijn enkele bredere sloten aanwezig. 
Hierover liggen mogelijkheden voor toeristische rondvaarten 
ter presentatie van “de Greenport Boskoop”. Hier dient dan 
ook aan de beeldkwaliteit van de achterkanten van percelen 
aandacht besteed te worden.

Bij de uitbreiding naar het nieuwe sierteeltgebied dienen de 
camping en de Rozenoordplas als groene eilanden in het gebied 
te worden opgenomen. Rondom deze groenstructuren is 
aandacht nodig voor de landschappelijke inpassing van kassen 
of grote hallen. Bij de nieuwe inrichting dient de structuur 
van de tochten te worden gerespecteerd. De ringdijk kan een 
verbindend groen element vormen met een wandelpad. De 
overgang aan de westzijde naar de open polder wordt gemaakt 
met een nieuw lint van landgoederen langs de Middelweg. 

Bij PPO is onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden voor natuurvriendelijke 
oevers in het sierteeltgebied  
(bron foto: Wageningen Universiteit).
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Nieuwkoopse plassen en omgeving7.7
Vanuit het natuurbeleid is in de zone van de Nieuwkoopse 
plassen ingezet op een robuuste natuurzone, ook wel 
de groene ruggengraat genoemd. Deze vormt een natte 
verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer. De zone 
bestaat uit de Nieuwkoopse plassen, de ten zuiden ervan 
gelegen Meijelanden, de naar het noorden toe gelegen nieuwe 
natuurontwikkelingszones, het kassengebied Noorden en 
de zone tussen de Kromme Mijdrechtse Dijk en de Kromme 
Mijdrecht.

De Nieuwkoopse plassen en omgeving behoren tot de belangrijkste 
laagveenmoerassen van Nederland en zelfs van Europa. Deze zijn 
bijzonder voor Nederland en komen ook internationaal weinig 
voor. Hier komen vele waterplanten en moeras- en rietvogels 
voor. Het grootste deel is in eigendom van Natuurmonumenten.

De voorgestelde natuurontwikkeling is ingrijpend voor het gebied. 
Grote agrarische gebieden gaan op de schop voor het creëren 
van natte natuur. Wel is er momenteel een brede discussie 
gaande tussen de initiatiefnemer de Provincie en de bewoners 
van de Meije en omstreken. Vanuit de natuur en soms ook vanuit 
de waterberging is het wenselijk het waterpeil op te zetten. Er 
wordt nog nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden en 
effecten hiervan. Er zal naar grote peilvakken worden gestreefd. 

Bij de veranderingsprocessen dient er aandacht te blijven 
voor de huidige landschappelijke afwisseling van het gebied. 
Langs de Kromme Mijdrecht en de Meije komen prachtige 
bebouwingslinten voor, met als ruimtelijke context een open 
landschap. Doelstelling vanuit het project de Meijegraslanden 
is dat de natuur zich kan ontwikkelen, de waterkwaliteit 
verbetert en verdroging in en rond de Nieuwkoopse plassen 
wordt tegengegaan. Gestreefd wordt naar rietlanden, 
bloemrijk grasland, open water en vochtig schraalland met een 
natuurlijke fluctuatie in het waterpeil.

Langs de Meije is de ontwikkeling van enkele nieuwe 
landgoederen mogelijk in combinatie met waterberging en/of 
natuurontwikkeling, mits de bebouwing van het landgoed zich 
verhoudt tot het kleinschalige bebouwingslint.

Natuuroevers langs de Kromme Mijdrecht
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Ook voor het recreatief medegebruik in de vormen van wandelen, 
fietsen en varen (kano’s, roeiboten, zeil- en moterboten met 
electro- en verbrandingsmotoren) is de landschappelijke 
afwisseling aantrekkelijk. Bij de natuurontwikkeling dient dan 
ook aandacht uit te gaan naar enerzijds de historie van het 
gebied, dit kan mogelijk tot inspiratie voor het ontwerp gelden 
en anderzijds het gewenste landschappelijke en ruimtelijke 
streefbeeld. Voor de watersporter zijn de sluizen bepalend 
voor de grootte van de boten. Langere sluizen zijn wenselijk 
om de doorstroming van boten door de sluizen te bevorderen. 
Verblijfsrecreatiegebieden dienen goed te zijn ingepast in het 
landschap, dit is ook vaak het geval.
 
Voor de beleving van het gebied is het van belang vanaf het 
bebouwingslint aan de noordzijde van de Nieuwkoopse plassen 
de nu nog bestaande doorzichten op de plassen te behouden 
en te versterken en langs de oevers ook enkele openbare 
toegankelijke oevers en uitzichtpunten te creëren. Storende 
bedrijven dienen uit het lint verplaatst te worden. Zij verstoren 
de kleinschalige structuur, opbouw en ontsluiting van het lint. 

De recreatieve toegankelijkheid kan het beste via meerdere 
startpunten worden opgevangen. Er is geen ruimte 
voor grootschalige parkeervoorzieningen. Het nieuwe 
bezoekerscentrum van Natuurmonumenten wordt via een  
nieuwe parkeerplaats, c.q. transferium op enige afstand 
ontsloten.

Recreatiewoningen in een 
‘natuurlijk’ landschap

Watersport is ook belangrijk 
voor de Nieuwkoopse 
Plassen, grote boten zijn 
echter niet  gewenst.

Behoud van het kleinschalige 
karakter van het lint langs de 
Meije.
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De Noordsebuurt vormt binnen deze zone een op zichzelf staand 
kassengebied. Het gebied kent een overzichtelijke ontsluiting 
en een vrij compacte vorm. Door de deels omringende 
beplantingen en de ligging in de oksel van de Kromme Mijdrecht 
valt het kassengebied niet van veraf op in het landschap. 
Vanuit de robuuste natuurontwikkeling gezien ligt het gebied 
midden in de natuurzone. Er is een ontwerp-bestemmingsplan 
opgesteld met als doel de uitplaatsing van dit kassengebied 
naar het nieuw te ontwikkelen gebied bij Nieuwveen. De 
tuinders krijgen daardoor nieuwe groeimogelijkheden. De 
tuinderswoningen krijgen een functie als burgerwoning. Het 
gebied zal worden teruggevormd naar het oude waterrijke 
slagenlandschap. 

De natuurontwikkelingen zullen gefaseerd worden uitgevoerd 
in opdracht van de provincie. 

Belangrijk is dat er een evenwicht blijft bestaan tussen de 
natuur, oude aan dit gebied verbonden beroepen zoals het 
rietsnijden en mosplukken en andere mogelijkheden om dit 
landschap te beleven op verschillende wijzen. De Nieuwkoopse 
plassen zijn kleinschalig en divers. Dit karakter dient met 
beheerste ontwikkeling van recreatie behouden te blijven.

Net als de Wilck zijn de Nieuwkoopse plassen en de Haeck 
onderdeel van Natura 2000. De Nieuwkoopse plassen vallen 
zowel onder de Vogel- als Habitatrichtlijn.

De Europese  richtlijnen bepalen dat van elk project of plan dat 
niet direct verband houdt of nodig is voor het beheer van het 
gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen 
of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo’n gebied 
een ‘passende’ beoordeling moet worden gemaakt rekening 
houdend met de instandhoudingsdoelstelling van het hele 
gebied. Een dergelijke habitattoets wordt ook uitgevoerd voor 
projecten, die buiten de eigenlijke begrenzing liggen, maar wier 
effecten zich mogelijk wel doen gelden op de verderop gelegen 
natuurwaarden (‘externe werking’).

De Europese richtlijnen en de bescherming van de 
speciale beschermingszones zijn opgenomen in de nieuwe 
Natuurbeschermingswet. Deze is sedert oktober 2005 van 
kracht. Plannen, die van invloed zijn op de natuurlijke gesteldheid 
van een beschermd natuurmonument zijn vergunningplichtig.
Een en ander betekent dat er weinig ruimte is voor nieuwe 
ontwikkelingen in en rond het gebied. Het gebied is vooral 
gevoelig voor projecten met effecten op de waterkwaliteit 
en de rust. En dat betekent weer dat er weinig ruimte is 
voor uitbreiding van de (water)recreatie en dat ook nieuwe 
activiteiten in de omgeving op het gebied van landbouw, 
woningbouw, wegaanleg of bedrijventerrein getoetst 
moeten worden (zie ook de Effectenindicator van LNV op  
www.minlnv.nl) 
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Nieuwe natuurontwikkeling
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Bijlage
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Overzicht projectgroep- en klankbordgroepledenA
Projectgroep
Gemeente Alphen aan den Rijn   mw. D. van den Berg
Gemeente Nieuwkoop    dhr. W. de Bruin 
      dhr. G.J. Pieterse
Gemeente Kaag en Braassem   dhr. J. Beelen (voorheen Jacobswoude)
      mw. M. Radema (voorheen Alkemade)
Gemeente Rijnwoude    dhr. A. Bazen
Rijnstreekberaad     dhr. J.J. Boon
Brons en partners landschapsarchitecten  dhr. R. Brons (projectmanager)
      mw. E. Groot Koerkamp (projectleider)
      dhr. T. Hengstmengel

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


