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Inleiding
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Strategische samenwerking
In het gebied dat wordt aangeduid met de naam
Duin Horst & Weide ligt een aantal landschapstypen
met uiteenlopende kwaliteiten die tezamen
een waardevolle gradiënt van de duinen naar
het veenweidegebied vormen. Door nieuwe
ontwikkelingen staan de unieke kwaliteiten van
het gebied in toenemende mate onder druk. De
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten
en Wassenaar, waarin deze landschapstypen en
kwaliteiten liggen, zijn in 2001 een strategische
samenwerking aangegaan om zorg te dragen voor
een duurzaam behoud van het buitengebied van de
drie gemeenten: Het Pact van Duivenvoorde.
In Het Pact (intentieverklaring) spreken de drie
gemeenten de volgende intenties uit:
• Het aangaan van een strategische
samenwerking voor het behoud en de
versterking van de openheid, van de natuurlijke
en landschappelijke waarden en van de
cultuurhistorische waarden, alsmede voor
vergroting van de waterkwaliteit en kwantiteit
in de Rijksbufferzone binnen hun grondgebied;
• Het maken van een knelpuntenanalyse op het
terrein van organisatie, beleidscoördinatie,
afstemming en financiering;
• Het op basis van de geïnventariseerde
knelpunten opstellen van een
uitvoeringsprogramma voor het reeds
geformuleerde beleid voor de Rijksbufferzone
om behoud en versterking van de
Rijksbufferzone binnen de drie gemeenten
feitelijk tot stand te kunnen brengen. Dit in
overleg met de belangenorganisaties op het
gebied van landbouw, recreatie, cultuurhistorie
en natuur- en landschapsontwikkeling.

Plangebied Duin Horst en Weide
Het plangebied is gelegen in de Randstad en vormt
een belangrijke groene ruimte tussen de grote
stedelijke agglomeraties van Katwijk-Leiden in het
noorden en DenHaag-Leidschendam-VoorburgZoetermeer in het zuiden.
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Aanleiding

Doel van het
Landschapsontwikkelingsplan

Op rijks- en provinciaal niveau zijn diverse nota’s
opgesteld om de verschillende waarden van het
gebied veilig te stellen. Daarnaast spelen er vele
ontwikkelingen in het gebied, waarvoor de plannen
los van elkaar opgesteld en beoordeeld worden.
Ook is er een groot aantal aan projectideeën,
waarbij afstemming nodig is met de waarden van
het gebied, met de betrokken grondeigenaren en
organisaties en met aansluitende projecten. De nu
ingezette stap is dat de regio Duin, Horst en Weide
zelf, met waar mogelijk financiële ondersteuning
van rijk, provincie en gezamenlijke partners het
gebied verder behoudt en waar nodig ontwikkelt.
Hiertoe is de inzet en medewerking van zeer
veel organisaties, grondeigenaren en andere
betrokkenen nodig.

De strategie van het landschapsontwikkelingsplan is,
gezien de ligging in de Rijksbufferzone, om gericht te
werken aan een landschap met een oorspronkelijke
en gebiedseigen identiteit, waarbinnen bestaande
waarden blijvend een plek houden. Landschappelijke
kwaliteit is nauw verbonden met de streekeigen
identiteit en de verschillen tussen de deelgebieden.
De beleving van het landschap en haar kwaliteiten
speelt hierbij een belangrijke rol. In deze algemene
context worden onder landschappelijke waarden
verstaan, de geomorfologische opbouw van het
landschap, de ontstaansgeschiedenis in diverse
tijdsperioden en de cultuurhistorische waarden, de
ecologische waarden en structuren en de visueelruimtelijke waarden en structuren.
Voor Duin Horst & Weide zijn de doelen van het LOP:

Om de projectideeen verder uit te werken is door
het Pact gekozen voor het gezamenlijk opstellen
van een Landschapsontwikkelingsplan (kortweg
LOP) inclusief een uitvoeringsprogramma. De
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten
en Wassenaar hebben Brons en partners
landschapsarchitecten gevraagd om het LOP op te
stellen.
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1
Het geven van een goed overzicht van de
bestaande waarden in de opeenvolgende reeks van
deelgebieden.
2
Het opstellen van een visie op de
aangetroffen waarden en de landschappelijke
samenhang in het plangebied. Deze visie integreert
de bestaande plannen. Het visiedocument ‘Duin,
Horst & Weide van rijksbufferzone tot regiopark’
vormt een belangrijk vertrekpunt. Het hierin
gekozen uitgangspunt ‘Behoud door ontwikkeling’
zal in dit LOP verder worden uigewerkt. Ze vormt
na de vaststelling het uitgangspunt voor de
versterking van de aangetroffen waarden, vormt
het toetsingskader voor (gewenste of ongewenste)
nieuwe ontwikkelingen en levert de onderbouwing
voor de projecten in het uitvoeringsprogramma.

3
Het benoemen en uitwerken van projecten
in een uitvoeringsprogramma. Het programma leidt
tot een kwaliteitsimpuls voor het gebied en het
opstarten van gewenste samenwerkingen. Hiervoor
is met name afstemming van reeds geopperde en
lopende projectvoorstellen nodig en het maken van
keuzes in relatie tot de waarden van het gebied.
4
Een apart doel van het planproces van
het LOP is het versterken van de aandacht en
waardering voor het landschap, zowel binnen ‘het
gemeentehuis’ als bij de diverse grondeigenaren,
organisaties en de bevolking. Kennisoverdracht en
betrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het is
niet alleen goed voor het behoud van waarden in het
buitengebied wanneer veel mensen er waardering
voor hebben, het vergroot ook het succes van
de versterking ervan of van gerichte aanvullende
projecten wanneer diverse doelgroepen achter
de gewenste ontwikkelingen staan. Tijdens het
planproces wordt daarom met diverse interne en
externe overlegmomenten gewerkt.
Plangebied
Het LOP gaat over het buitengebied van de
Pactgemeenten en spreekt zich, waar nodig, ook uit
over aangrenzende gebieden, randen van kernen en
doorgaande landschapsstructuren, zie ook de kaart
van het plangbied.

Brons + partners landschapsarchitecten bv

Status en relatie met andere plannen

LOP de Sleutel tot uitvoering

Communicatie tijdens planproces

Het LOP en het bijbehorende uitvoeringsprogramma
hebben een planhorizon van circa 10 jaar na
vaststelling.
Reeds opgestelde en vastgestelde visies en
beleidsstukken, zoals het Visiedocument Duin, Horst
& Weide (met als ondertitel Van Rijksbufferzone tot
regiopark) en de Cultuurhistorische Impuls (met
pilotprojecten), vormen een waardevolle bron van
informatie en geven reeds richting aan de wenselijke
toekomst van Duin Horst & Weide en worden
beschouwd als basis voor het LOP.

Het planproces van het LOP kan de katalysator
worden voor verdergaande samenwerking tussen
diverse instanties en grondeigenaren die elkaar
nodig hebben bij de toekomstige ontwikkeling
van het gebied met behoud van de kwaliteiten. In
wezen is het LOP de sleutel tot samenwerking in
de toekomstige gedefinieerde ontwikkeling van
het gebied. Deze samenwerking dient te leiden
tot een goede afstemming en uitvoering van de
geselecteerde projecten.

Het LOP is een ontwikkelings- en uitvoeringsgericht
plan dat uitspraken doet over de directe leefomgeving
van mensen met diverse achtergronden en belangen.
Voor de uitvoering van de visie en de projecten is
de inzet van diverse grondeigenaren en betrokken
partijen en personen van belang. Het LOP moet
ook hun plan zijn. Personen uit zowel politieke als
maatschappelijke gelederen van de Pactgemeenten
zijn daarom op meerdere momenten betrokken
in de planvorming. Er is een klankbordgroep
geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers
van diverse belangengroepen en organisaties uit
het buitengebied. Zij zijn aan het begin van het
planproces geïnterviewd over de problematiek in
het gebied en denken tijdens het planproces kritisch
mee.

Het bestemmingsplan buitengebied vormt het
formele juridische kader waarmee de bescherming
van waarden en de functies van de grond worden
geregeld. Het LOP vormt, als aanvulling daarop,
het kwalitatieve toetsingskader voor nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied. Het maakt
daarbij niet uit of deze ontwikkelingen voortkomen
uit initiatieven van andere overheden, de gemeente
zelf of van partijen en organisaties uit het gebied;
het LOP is altijd het kwalitatieve toetsingskader.
Voor alle partijen kan het LOP ook functioneren
als inspiratiebron voor het behalen van ruimtelijke
kwaliteit.

Bij het opstellen van een LOP hoort ook het zoeken
naar financieringsbronnen. In het LOP zal hier een
eerste aanzet voor worden gedaan. Daarbij is het
LOP een middel om naast de gemeenten cofinanciers
te interesseren voor projecten en strategische
samenwerking met andere partijen aan te gaan.

In een landschapsdag worden naast de
klankbordgroep ook de bestuurders en raadsleden
betrokken in discussies over ontwikkelingen
en hun bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit. De
bevolking wordt bij het gebied betrokken door een
fotowedstrijd. Daarnaast wordt er kennis gemaakt
met mogelijke strategische partners. De visie
zal worden gecommuniceerd met de bevolking
via een informatieavond. Voor het opstellen van
het uitvoeringsprogramma zal intensief overleg
plaats vinden met betrokken organisaties uit het
plangebied, zodat het plan haalbaar is, op draagvlak
in de samenleving kan rekenen en aansluit op
eventuele subsidiemogelijkheden.

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Planopbouw en leeswijzer
Dit rapport geeft de inventarisatie en analyse
weer van het plangebied Duin Horst & Weide. Dit
deelrapport vormt straks een achtergronddocument
bij de visie en het uitvoeringsprogramma van het
LOP.
De analyse is in principe beeldend opgezet. Zij
geeft een overzicht van de voorkomende waarden
in het plangebied en de problematiek en opgaven.
Zij legt niet uitputtend alles vast. Het LOP wil vooral
de landschappelijke identiteiten en de ruimtelijke
samenhang van het plangebied laten zien en inzetten
op versterking van deze kwaliteiten. Daarnaast gaat
de analyse in op de relatie stad-land en de behoeften
die daar uit voort komen.
Het voorliggende analyserapport geeft na de
inleiding meteen inzicht in de samenhangende
landschappelijke kwaliteiten van het plangebied met
haar reeks van verschillen van west naar oost, onder
de noemer ‘ruimtelijke rijkdom’ (hoofdstuk 2).

Belangrijke input voor de problematiek en
bouwstenen vormden de interviews met diverse
vertegenwoordigers van organisaties. Ook reeds
lopende projecten zijn benoemd. Achtereenvolgens
komen aan bod; cultuurhistorie, landbouw, water,
recreatie en toerisme en ecologie.
De mogelijkheden voor (co-)financiering en subsidie
van (soorten) projecten komen in hoofdstuk 5 aan
de orde.
In hoofdstuk 6 zijn de gebiedskwaliteiten verder
gekarakteriseerd en onderscheiden per deelgebied
en zijn de opgaven per deelgebied samengevat.
Hoofdstuk 7 geeft als afsluiting van de analyse een
overzicht van de problematiek en uitdaging binnen
het plangebied.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante
beleid, van europees tot lokaal schaalniveau. Hierbij
is uitgegaan van vastgesteld beleid. Ontwikkelingen
die in het plangebied spelen zijn benoemd met
hun bijbehorende status. Ook de knelpunten naar
aanleidng van het beleid zijn benoemd.
In hoofdstuk 4 zijn per sectorale invalshoek,
de belangrijkste bestaande kwaliteiten en
ontwikkelingen aangeduid. Tevens is de problematiek
in combinatie met landschap omschreven en
zijn bouwstenen voor de visie geformuleerd, die
mogelijk een oplossing bieden voor de problematiek.
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Plangebied

2
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ruimtelijke
rijkdom
landschap
Het plangebied van het Pact van Duivenvoorde
herbergt een unieke rijkdom aan ruimtelijke
kwaliteiten. Een denkbeeldige doorsnede omvat een
waardevolle opeenvolging van duinen, strandwallen
met bossen en buitenplaatsen, de open
strandvlaktes daartussen en het veenweidegebied
met polders en droogmakerijen. In dit hoofdstuk
wordt de ontwikkeling van het landschap en de
daaruit voortvloeiende landschappelijke rijkdom
van Duin Horst & Weide beschreven. Tevens wordt
ingegaan op de positionering van het gebied ten
opzichte van haar omgeving en de relatie stad-land.

Brons + partners landschapsarchitecten bv

2.1 Ontstaan diverse
landschappen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de ruimtelijke
rijkdom die zo kenmerkend is voor het Pactgebied. De
basis van de huidige kwaliteiten en landschappelijke
afwisseling ligt in de geomorfologische diversiteit
van het gebied. Elke geomorfolgische eenheid kende
haar eigen ontwikkeling en ontginningsgeschiedenis
in de tijd, waardoor nu een bijzondere afwisselende
reeks van karakteristieke landschapsstructuren is
ontstaan. De nabije positie van belangrijke steden
als ’s Gravenhage en Leiden en de aanwezigheid
van adellijke families heeft mede deze ontwikkeling
bepaald. Zeer uiteenlopende functies, zoals
kustverdediging, waterwinning, agrarische gebruik
en het buiten wonen in voorname landhuizen in
een bosrijke omgeving en groene villawijken dragen
ieder op zich bij aan een samenhangende unieke
reeks van typisch Hollandse landschappen.

Geomorfologische diversiteit
De geomorfologische eenheden zijn die onderdelen
van het landschap die ons iets vertellen over de natuurlijke ontstaanswijze van een gebied. Zij bepalen
de verschillen in vormen en patronen zichtbaar aan
het oppervlak en vormen vaak de bases voor de
ontginningsgeschiedenis. Wind en water hebben
het landschap binnen het Pactgebied de afgelopen
12.000 jaar gevormd. De onstuimige kustlijn zette
rond deze tijd veel klei en zand af tot hogere ruggen, de oude duinen. Deze ruggen zijn herkenbaar
als strandwallen. Elke meer naar de kust gelegen
strandwal is van een jongere datum dan de oostelijker gelegen strandwal. Rond de Middeleeuwen zijn
de huidige (jonge) duinen gevormd tot het herkenbare duinlandschap als beschermer tegen het
water. Tussen deze hogere gelegen ruggen,liggen
de lager gelegen strandvlakten. Ten oosten van
het strandwallen / strandvlaktenlandschap ligt het
droogmakerijenlandschap. De polders zijn ontstaan
door het droogmaken van gebieden die voordien
onder water stonden. Behalve drooggemaakte
natuurlijke meren treffen we ook drooggemaakte
verveningplassen aan. Het gebied rond het voormalige vliegveld Valkenburg stond onder invloed van
de Oude Rijn. De Rijn zette grote hoeveelheden klei
af die we nu nog in de ondergrond aantreffen.

Duingebied bestaande uit fijn zand en een
diepe grondwaterstand
Strandwallen bestaande uit
overwegend fijn zand met afwisselende
grondwaterstand
Strandvlakte bestaande uit veen met een
matig diepe grondwaterstand
Polderlandschap bestaande uit zavel en
klei met een ondiepe grondwaterstand
Veenweidegebied bestaande uit veen met
een matig diepe grondwaterstand
Droogmakerij bestaande uit zavel en klei
met een ondiepe grondwaterstand
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Ontstaansgeschiedenis
Duin Horst en Weide
Strandwallen
Het strandwallenlandschap heeft zich ontwikkeld
van oost naar west, tot het ontstaan van de huidige
kustlijn. De zee heeft via inhammen enorm veel klei
en zand aangevoerd, dat metersdik ophoopte en
uiteindelijk in langgerekte ruggen een kust vormde.
Resten van deze ruggen zijn nog herkenbaar als
strandwallen. De strandwal die het dichtst bij de
kust ligt is van een jongere datum dan de oostelijker
gelegen strandwallen.

Afb. 1 Ontstaan strandwallen
12
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Veenvorming

Jonge Duinen vanaf ca 1000 na Chr.

Achter de strandwallen, op de veel dieper gelegen
klei- en zandlagen, ontwikkelde zich gedurende
enige duizenden jaren meters dikke veenpakketten.
Het veen dat aan de oppervlakte heeft gelegen, is
ontgonnen vanaf ongeveer het jaar 1000. Eerst werd
het benut voor akkerbouw, wat mogelijk werd door
het graven van sloten. Door inklinking en niveaudaling
vernatte het veen geleidelijk en kon er op den duur
vrijwel alleen nog veeteelt worden bedreven. Ook is
het veen op ruime schaal afgegraven (verveend) om
te worden gebruikt als brandstof. De turf werd over
het water naar de steden getransporteerd. Binnen
het gebied van het Pact van Duivenvoorde is onder
meer grootschalig veen gewonnen ten noordwesten
van Stompwijk, in de huidige Meeslouwerpolder
en in de Starrevaart- en Damhouderpolder. Van
de Veenzijde is uit oude registers uit 1311 bekend,
dat het veen door Dirc van Wassenaer werd
uitgegeven in erfpacht tegen een vaste vergoeding.
Aangenomen werd dat er toen nog een metersdik
veenkussen was, waarop koren en hennep werd
geteeld. De Veenwatering was vermoedelijk een
oude stroompje, waarop dwars ontwateringssloten
werden gegraven. De Schenk is toen mogelijk geheel
nieuw gegraven. De toplaag van het veen is in de
eeuwen erna afgegraven voor de brandstofwinning.
Bron artikel A.Niphuis, gebasseerd op leenregisters
van de Heren van Wassenaar.

Aan de westzijde van het Pactgebied bevinden zich
de reliëfrijke Jonge Duinen, die vanaf omstreeks
het jaar 1000 tot ontwikkeling zijn gekomen. Het
ontstaan van de Jonge Duinen vond dus plaats in
dezelfde periode als het begin van de ontginning en
het afgraven van het veen.

Afb. 2 Veenvorming

Afgraven zand vanaf 17e eeuw
Vanaf de zeventiende tot ver in de twintigste
eeuw is er op grote schaal, via speciaal gegraven
vaarten, zand afgevoerd van de strandwallen dat als
ophogingmateriaal werd gebruikt voor steden. Op
de gronden waar het zand is afgevoerd hebben zich
tuinders en kwekers van bloembollen en bloemen
gevestigd.

Afb. 3 Ontstaan van jonge duinen, ontginning en afgraven veen
Brons + partners landschapsarchitecten bv

Wegen en waterlopen

De Vliet

Veel (oude) wegen zijn gelegen op de kruin of
op de flanken van de strandwallen, terwijl de
hoofdwateringen juist in de strandvlakten zijn
gegraven. Zij hebben daarom allen dezelfde richting;
van zuidwest naar noordoost, parallel aan de kust.
Dwars hierop zijn enkele verbindingswegen en
-sloten ontstaan, zoals de kerkdam, de Papeweg, de
Horstlaan en de Duivenvoordseweg.

Een belangrijk fenomeen op het gebied van de
waterstaat is de Vliet. Dit kanaal tussen de Oude Rijn
bij Leiden en het huidige Rijnmondgebied stamt in
eerste aanleg uit de Romeinse Tijd en is vervolgens
(na opeenvolgende verbeteringen in de volgende
eeuwen) opgenomen in het net van grote vaarwegen
in Nederland. Voorheen vormden waterlopen,
slootjes en dijken met daarop smalle, onverharde
wegen (vaak gelegen tussen veenplassen) de
verkeersinfrastructuur. In het veenweidegebied is
het nog altijd deze structuur die de hoofdontsluiting
van het gebied vormt. Ook de bewoning is hierlangs
geconcentreerd. De Papeweg is de belangrijkste
verbinding tussen de kernen van Wassenaar en
Voorschoten, die als dwarsweg is aangebracht om
de strandvlakte over te steken.

Afb. 4 Komst van wegen en wateringen

Afb. 5 De Vliet
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De ondergrond als basis voor de vestiging
De opeenvolging van jonge duinen, parallel liggende
strandwallen met daartussen gelegen strandvlakten
en het veenweidegebied is karakteristiek voor
Duin Horst en Weide. De ondergrond en de ligging
nabij steden zoals Den Haag en Leiden hebben
geleid tot het ontstaan van diverse ontginnings- en
woningtypologieën in het landschap. Landgoederen,
villawijken en boerderijlinten zijn enkele elementen
van de kenmerkende typologieën.

Strandwallen
De strandwallen bestaan uit fijn zand met een zeer
diepe grondwaterstand. Regenwater zakt in dit
zand gemakkelijk weg, dus voor landbouw geen
goede omstandigheden. De brede strandwallen
bleven dan ook lange tijd ‘woeste gronden’. De
smalle strandwallen en de randen van de brede
strandwallen bestaan weliswaar uit fijn zand,
maar hier is het grondwater vrij ondiep, wat deze
zones meer geschikt maakt voor landbouw dan de
brede strandwallen zelf. Hier ontstonden rijen van
boerderijen op min of meer regelmatige afstanden,
de boerderijlinten op strandwallen. De onderlinge
afstand tussen de boerderijen werd bepaald
door het formaat van een rendabel boerenbedrijf
in die tijd. De hogere en drogere ligging van de
strandwallen maakte deze, naast de landbouw, ook
geschikt voor de vestiging van dorpen en steden,
zoals Wassenaar en Voorschoten en de vestiging van
landgoederen en buitenplaatsen en de bijbehorende
parkbossen in de 17e en 18e eeuw. Uiteindelijk is dit
een voorname woonomgeving geworden voor de
adellijke families, welke zich uit in een ruimtelijke
grandeur van landhuizen, parkbossen, zichtlijnen en
landerijen.

Duinen
De jonge strandwallen en de duinen zijn in het
noorden onderbroken door afzettingen van de Oude
Rijn. In het duinlandschap vinden we restanten
van 17e eeuwse ontginningen (de Amsterdamse
waterleidingduinen), vroeg- en midden 19e eeuwse
ontginningen (Meijendel) en elementen van de
latere waterwinning en bosaanplant (van rond
1900).

+23NAP

Noordzee

+35
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Ook in de binnenduinrand en op enkele plekken
in de Jonge Duinen zit het grondwater vrij ondiep,
zodat ook deze plekken ontgonnen werden voor de
landbouw.

-0.7

+0.5

-1.5

+3

duinen
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+3 tot +5

Veen
In de strandvlakten ligt het veen, waar in het
water wordt vastgehouden, wat tot een ondiepe
grondwaterstand leidt. Deze natte, voedselrijke
omstandigheden maken het veen geschikt
voor landbouw. Het veen is ontgonnen vanaf
ontginningsassen, de ontsluitingswegen langs
hoofdwatergangen. De boerderijen staan hier van
oudsher dichter op elkaar vanwege de opstrekkende
verkaveling die in het veen werd gehanteerd (vanaf
de ontginningsbasis in een smalle strook naar
achteren). Doordat de omgeving is gezakt (klink en
oxidatie) liggen de ontginningsbases nu hoger in het
landschap.

strandwallen

strandvlakte

-wal
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-vlakte

Droogmakerijen
De
droogmakerijen
zijn
droogemalen
verveningsplassen, welke zijn ontstaan in de 17e
tot 19e eeuw. De Zoetermeersche Meerpolder
vormt hierop een uitzondering: zij is ontstaan uit
een van oorsprong natuurlijk meer. Bovendien
is de de Zoetermeersche Meerpolder de oudste
droogmakerij van Zuid-Holland (1614) en heeft
een zeldzame ovale vorm. Alleen de Westeindsche
Polder is binnen het plangebied ten oosten van de
Vliet een oorsponkelijk veenweidegebied.
Unieke landschappenreeks
Dit uniek stukje Nederland omvat een waardevolle
opeenvolging van landschappen parallel aan de
kustlijn. Een denkbeeldige doorsnede omvat
de duinen, de strandwallen met (landgoed)
bossen en bebouwing (oude boerderijen, villa’s,
buitenplaatsen en woonwijken), de strandvlaktes
daartussen en de grootse openheid van de polders
van het veenweidegebied en droogmakerijen. De
mens heeft een belangrijke stempel gedrukt op haar
huidige ruimtelijke verschijningsvorm. Belangrijk
onderdeel hierin zijn de cultuurhistorische
waarden, zoals landgoederen, molens, dijken,
verkavelingspatronen, weteringen, etc.

-1.5

-4.5

veenweide / polder

droogmakerij
Kaartbeeld 1905
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Reeks van landschappen
Het Pactgebied wordt onderverdeeld in drie
landschappen, te weten DuinHorst en Weide. De
beschrijving van de landschappelijke kwaliteiten in
deze paragraaf volgt deze driedeling. Later in dit
rapport (hoofdstuk 6) wordt ingegaan op de verdere
onderverdeling van deze drie landschappen in negen
deelgebieden.
Duin
De duinen hebben een hoge natuur- en
recreatiewaarde. De intensieve recreatie vindt
plaats op het strand. Door de duinen ligt een
netwerk van fiets- en wandelpaden. Het ruimtelijk
beeld van de duinen wordt naast het reliëfrijke
landschap gevormd door de variatie in besloten
bossen, struweel, lage droge vegetatie en natte
duinpannen en in het westen door het uitzicht
op zee. Binnen deze natuurgebieden hebben
bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke
ontwikkelingen zich voor gedaan.

16
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Horst

Weide

De horst verwijst naar een (zand) hoogte in een
overigens lager gelegen terrein
Het ruimtelijk beeld van dit deelgebied wordt
bepaald door de afwisseling van aaneengesloten
besloten (landgoed)bossen, parken, buitenplaatsen
en villawijken gelegen op de hogere strandwallen
en de openheid
van de lager gelegen
veenweidegebieden. Binnen de beslotenheid van de
strandwallen zorgen zichtlijnen vanuit landgoederen
voor zicht op het cultuurhistorisch waardevolle
landschap met duinen, kerken, molens en andere
markeringspunten. Het beeld van de strandvlakte
wordt daarnaast bepaald door het karakteristieke
ontginningspatroon van smalle percelen en sloten
en de ontginningsstructuur, die haaks op de
strandwal en Rijksstraatweg staat. De openheid
van het veenweidegebied wordt versterkt doordat
het landschap contrasteert met de stedelijke
agglomeraties van Leiden-Voorschoten en Den
Haag-Leidschendam.

Dit gebied wordt gedomineerd door de grote
openheid. In het veenweidegebied liggen de
veenweidelinten met cultuurhistorisch waardevolle
boerderijcomplexen. Zowel deze boerderijcomplexen
als de linten, als de landschappelijke structuur zijn
karakteristiek voor het veenweidegebied. Ook op de
randen van droogmakerijen (ringsloot en ringdijk)
ontstonden rijen van boerderijen van waaruit de
ontginning van de droogmakerij startte, nadat het
meer was leeggemalen.

Brons + partners landschapsarchitecten bv

Duin
Horst
Weide

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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2.2 Positionering gebied in haar omgeving
Ruimte-massa verdeling in Pactgebied

1900

2000

1950

2050?

Indien we de ontwikkeling van het plangebied in de
afgelopen ruim 100 jaar schetsen zien we een zeer
sterke toename van de verstedelijking rondom het
plangebied, waardoor het plangebied als het ware
omklemd is door de bebouwingsranden van Katwijk,
Leiden, Voorschoten, Zoetermeer, Leidschendam,
Voorburg en Den Haag. Ook in het plangebied is een
toename van de verdichting te zien door de groei
van de bebouwing van Wassenaar.
Bebouwing, beplanting, bedrijven, etc zorgen voor
een hoge concentatie aan massa. Daar waar geen
massa elementen aanwezig zijn heerst openheid. In
het duingebied concentreert de massa zich vooral
in de duinvalleien in de vorm van beplanting. In de
horsten concentreert de bebouwing en de grote
mate aan beplanting zich vooral op de strandwallen.
Hierdoor zijn de strandvlakten als open ruimten
te ervaren. In het veenweidegebied concentreert
de bebouwing zich langs de ontginningslinten. Dit
levert duidelijke structuurlijnen op in het landschap.
Daaromheen liggen de open veenweidegebieden.
De geschetste ontwikkeling laat zien dat door een
toenemende verstedelijking een zeer sterk beleid
nodig is om de bestaande open ruimte te behouden.

Massa (bebouwing, bos, bedrijven, etc)
Ruimte
18
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Unieke gradiënt en verbinding duin-veenweide
De afwisseling in hoge en lage delen in het landschap
en daarnaast de variatie in de ondergrond zorgen
voor een afwisselende gradiënt waar vele flora- en
faunasoorten baat bij hebben. De gradiënt koppelt
het duingebied aan het Groene Hart. Dat deze
landschappelijke en ecologische verbinding in het
stedelijk netwerk van Den Haag en Leiden ligt maakt
het gebied uniek in zijn soort.

Hoog en reliëfrijk, droog en zanderig

Afwisselde situatie van zavel en klei en
nat en droog

Nat en venig
Droog en klei

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Plangebied rijk aan contrasten
Het unieke van het landschap in Duin Horst & Weide
uit zich in:
• De verschillen in reliëf en hoogteligging
• Het open en afwisselende groene landschap
met diverse vergezichten, in contrast met de
omliggende grootschalige verdichte stedelijke
gebieden
• De opeenvolgende reeks bijzondere en gave
landschappen; van de onbebouwde duinen,
de kastelen, landgoederen en villawijken op
de horsten en het open polderlandschap in de
weiden.
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De problematiek in dit plangebied richt zich onder
andere op een sluimerende aantasting van deze
landschappelijke rijkdom. Dit LOP wil een instrument
bieden om ontwikkelingen de juiste koers te geven.

Zoetermeer
20
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Relatie stad – land

Relatie met de omgeving

De relatie tussen stad en land is de afgelopen
50 jaar sterk gewijzigd. Was er eerst sprake van
diverse steden, ieder afzonderlijk gelegen in het
buitengebied, is er nu sprake van een aaneengesloten
stedelijk gebied, met daarbinnen het buitengebied
en landschap van Duin Horst & Weide. Dit gebied
heeft daarom een sterkere functie gekregen als
toevluchtsoord voor de stedelingen. Het biedt rust en
ruimte vlak bij de woonomgeving. De vraag is echter
hoe het gebied voldoende toegerust kan worden
om deze behoefte aan recreatief (mede-)gebruik te
vervullen en hoe dit samengaat met de bijzondere
waarden van het gebied. Een nieuwe benadering
van de relatie tussen stad en land is noodzakelijk.
Dit kan gevolgen hebben voor de betekenis van
de agrarische functie en de toegankelijkheid van
het gebied. Uit studies en onderzoeken blijkt dat
de stedeling dicht bij huis behoefte heeft aan
recreatieve uitloopmogelijkheden, zoals wandelen,
fietsen en van de natuur genieten en dat hiervoor
momenteel een tekort is in het plangebied. Huidige
trends wijzen op een grote belangstelling voor de
(cultuur-)historie van gebieden en de mogelijkheid
tot bijzondere belevenissen. In paragraaf 4.4 wordt
nader op het thema recreatie ingegaan.

Er liggen er diverse landschappelijke structuren, die
het landschap van Duin Horst & Weide verbinden
met de steden en de bredere omgeving. In de
ontwikkelingsrichtingen zal onderzocht worden
welke kansen er zijn om deze structuren verder te
benutten in de gewenste relatie tussen stad en land.
Denk hierbij aan:
• het strand en duinlandschap met vele wandelen fietsmogelijkheden, die ook buiten het
plangebied doorlopen;
• de landgoederenzone die doorloopt van
Wassenaar tot ver in het stedelijk gebied van
Den Haag met als ader de N44 en aangrenzend
de oude boerderijen en de veelal open
strandvlakte,
• de reconstructie en ontwikkeling van
landgoederen in de Duivenvoordecorridor,
waardoor zij aansluiting vindt bij de
oorspronkelijke reeks van landgoederen ook
in het stedelijk gebied van Leidschendam,
Voorburg en Voorschoten;
• het fietspad langs de spoorlijn en de
Veurseweg als belangrijke verbindingen voor
respectievelijk fietsers en gemotoriseerd
verkeer door de Duivenvoordecorridor;
• de Vliet als belangrijke doorgaande vaarroute
met haar aansluiting op de Oude Rijn en een
dwarsverbinding naar Duivenvoorde en de
Horsten, en de Oostvlietweg als verbinding
voor fietsers;
• het veenweidelandschap en de
droogmakerijen, die ook buiten het plangebied
doorlopen in de brede context van het Groene
Hart.

Tot nu toe is in de stedenbouw en het ontwerp
van infrastructuur niet altijd specifiek aandacht
besteed aan de fysieke en ruimtelijke zichtrelatie
tussen de stedelijk gebieden en het landschap van
Duin Horst & Weide. Daardoor zullen de waarden
en mogelijkheden van het plangebied ook niet
bij iedereen bekend zijn en.. onbekend maakt
onbemind.

Een betere bekendheid kan de omgeving bewust
maken van de bijzondere kwaliteiten en kansen
van Duin Horst & Weide. Hierin kunnen de reeds
bepaalde iconen Meijendel, kasteel Duivenvoorde
en de Molendriegang als drie-eenheid een
belangrijke rol spelen.

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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3

Beleidskader
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Dit hoofdstuk geeft een overzicht van deze
benoemde waarden en de voorgenomen
ontwikkelingsstrategieën van de verschillende
landschappen binnen het plangebied. Het beleid ten
aanzien van diverse thema’s, zoals cultuurhistorie,
landbouw, water, recreatie, ecologie en
beeldkwaliteit is in hoofdstuk 4, na de beschrijving
van de betreffende thema’s verwoord. Het regionale
beleid gaat concreet in op de doelstellingen en reeds
lopende projecten van Duin Horst en Weide. Het
gemeentelijke beleid geeft de belangrijkste integrale
beleidskaders weer.
Brons + partners landschapsarchitecten bv

In de literatuurlijst, achter in het rapport, zijn de in het
kader van het LOP bestuurdeerde beleidsdocumenten
vermeld. Er is voor gekozen alleen de meest relevante
onderdelen van het beleid in relatie tot de doelstelling
van dit LOP hier te beschrijven. Vastgesteld beleid
is een uitgangspunt voor het LOP. Visies, ideeën en
projectvoorstellen uit het gebied worden in dit LOP
kritisch beoordeeld en getoetst aan de doelstelling
van dit LOP.

RIJKSBELEID
Het gebied Duin Horst & Weide is in 1958 door de
rijksoverheid aangewezen als Rijksbufferzone. De
bufferzone heeft tot doel de stedelijke gebieden
van Den Haag en Leiden ruimtelijk te scheiden en
daarmee de groene ruimte binnen de stedelijke
netwerken duurzaam in stand te houden en de (dag)
recreatieve functie van deze gebieden te verbeteren.
Binnen het gebied zijn verschillende beleidsaccenten
gelegd. Daarbij is, in overeenstemming met de
ruimtelijke opbouw van het gebied, onderscheid
gemaakt tussen het beleid voor de duinen, de
horsten en de weiden.

Binnen het duingebied van Meijendel en Berkheide
ligt het accent op natuurbehoud. Het gebied is
aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura
2000 is een Europees netwerk van beschermde
natuurgebieden. In het verlengde hiervan is hier de
habitatrichtlijn 2003 van toepassing. De aanwijzing
als habitatgebied betekent dat er een speciale
beschermingsstatus geldt.
Binnen de horsten ligt het accent op behoud
van cultuurhistorische waarden. Het rijk heeft
de landgoederenzone in 2007 aangewezen als
als grootste (28 km2) en groenste beschermde
dorpsgezicht dorpsgezicht van Nederland. De
redengevende beschrijving van het beschermde
dorpsgezicht
Wassenaar,
Voorschoten,
Leidschendam-Voorburg luidt:

Het weidegebied maakt deel uit van het Nationaal
Landschap het Groene Hart. Hierdoor is het erkend
als een gebied met internationaal zeldzame of unieke
kenmerken en landschapskwaliteiten. In samenhang
daarmee worden ook de bijzondere natuurlijke en
recreatieve kwaliteiten benadrukt. Het streven is
deze kwaliteiten te behouden en waar mogelijk te
versterken.
Een kwaliteitsimpuls voor het landschap wordt
nagestreefd door versterking van de groenblauwe dooradering.
In aansluiting hierop is
het gebied grenzend aan de A4 aangewezen als
Nationaal Snelwegpanorama langs de A4, waarbij
de kwaliteit van het landschap gewaarborgd is (SV
Snelwegpanorama’s, het Rijk).

In 1999 zijn in de Nota Belvedere twee gebieden
aangewezen als Belvedere gebied. Den Haag Wassenaar is onder andere opgenomen vanwege
haar unieke opeenvolging van alle onderdelen van
het strandwallenlandschap, het contrast tussen
de besloten strandwallen en de openheid van de
strandvlaktes en de oude occupatiepatronen, die
vele herkenbare sporen hebben achtergelaten.
Het gebied Zoeterwoude - Weipoort is opgenomen
vanwege o.a. het gave veenpolderlandschap met
karakteristieke boerderijlinten, de droogmakerijen,
kerkpaden en molens.

“Het te beschermen dorpsgezicht landgoederenzone
Wassenaar-Voorschoten-Leidschendam is een visueel
en functioneel samenhangend ensemble van de 18deen 19de-eeuwse landgoederen en buitenplaatsen,
parken en tuinen, historische boerderijen en
weidegronden, en vroeg 20ste-eeuwse villaparken
met bijbehorende wijk- en groenvoorzieningen. Het
gebied draagt een voor ons land zeldzaam warandeachtig karakter, gekenmerkt door een duidelijk
herkenbare en goed bewaard gebleven historische
en landschappelijke continuïteit. Het gebied is van
groot historisch-geografisch, cultuurhistorisch,
architectonisch en stedenbouwkundig belang”.

Rijksbufferzone
Plangebied Duin, Horst en Weide
bron: Provincie Zuid-Holland

Gemeentegrenzen

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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PROVINCIAAL BELEID
In de Structuurvisie Randstad 2040 (2008)
constateert het Rijk dat bij grotere steden een
groot tekort aan toegankelijk recreatief groen
is. Metropolitane parken kunnen daarop een
antwoord zijn als toegankelijke recreatieruimten
voor de stedeling. Deze hoogwaardige groene
gebieden moeten duurzaam weerstand bieden
tegen verstedelijking en de kwaliteit van leven
en het vestigingsklimaat in de buurt van steden
verhogen. Zij oefenen ook een aantrekkingskracht
uit op de internationale bezoeker, denk hierbij aan
voorbeelden als Parc de la Vilette in Parijs. De Tweede
Kamer heeft inmiddels de term Metropolitaan
park verlaten en spreekt nu van een groenblauwe
topkwaliteit nabij de steden. Het rijk gaat bij deze
gebieden in het algemeen uit van:
• kwaliteit maken door een sterkere
wisselwerking van groen, blauw en rood;
• beschermen en ontwikkelen van
landschappelijke differentiatie;
• transitie van de landbouw en
• ontwikkeling van groene woon- en werkmilieus
gekoppeld aan de groenblauwe opgave.
* Voetnoot vanuit het LOP hierbij is dat in tegenstelling tot de andere aangewezen Metropolitane
Parkgebieden het voorliggende plangebied reeds een
unieke landschappelijke afwisseling kent met ook diverse vormen van bebouwing en niet alleen uit open
veenweidegebieden bestaat.
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In de recente provinciale Structuurvisie (2010)
wordt Duin Horst & Weide benoemd als provinciaal
landschap. Daarbinnen liggen, overeenkomstig het
rijksbeleid, accentverschillen. Met de benoeming
tot provinciaal landschap wil de provincie het gebied
enerzijds beschermen en daarnaast ontwikkelen als
recreatief aantrekkelijk en economisch duurzaam
landschap met een inzet op verbrede landbouw en
verbetering van de recreatieve kwaliteit.

• een goede inpassing van bouwlocatie
Valkenburg;
• het complementeren van het fijnmazig
groenblauwe netwerk met de Vliet als
belangrijkste drager;
• ontwikkelen van het transformatiegebied
Vlietzone tot een robuust (openbaar)
toegankelijk en aantrekkelijk gebied voor
groen, natuur, recreatie, landgoederen en
sport.

Voor de landbouw wordt ingezet op twee sporen:
1. Agrarisch landschappen die inspelen op
de nabijheid van de stad. Hier zal verbrede
landbouw gestimuleerd worden.
2. Voor overig agrarisch landschap van het
Pactgebied ligt verbreding niet voor de
hand. Hier wordt juist ingezet op innovatie,
schaalvergroting en structuur versterking.
Binnen het Pactgebied zijn twee locaties aangewezen
als panorama; de A4 als snelwegpanorama en de
provincie heeft daar het spoorwegpanorama door
het Pactgebied aan toegevoegd. De panorama’s
komen in aanmerking als prioriteitsgebieden voor
opruimen van verrommeling, zoals verspreid glas.
De gebiedsopgave is:
• bescherming en versterking van het duingebied
en de landgoederenzone (Ecologische Hoofd
Structuur, topgebied, kroonjuweel);
• sanering van verspreid glas en het
opruimen van de verrommeling in de
Duivenvoordecorridor;

Ecologische Hoofdstructuur bron: Provincie
Zuid-Holland

Woningbouw in de Duivenvoordecorridor is
mogelijk onder een aantal randvoorwaarden. De
Duivenvoordecorridor betreft de smalle zone tussen
de spoorlijn en de Vliet tussen LeidschendamVoorburg en Voorschoten. Woningbouw buiten de
rode contour is uitsluitend mogelijk in het kader van
de ruimte-voor-ruimtebenadering. De woningbouw
dient financiële middelen op te leveren voor het
saneren van 33ha glastuinbouw en de herinrichting
van minimaal 28 ha bufferzone met het gewenste
ruimtelijke karakter, met groen, natuurvriendelijke
oevers, natte graslanden, bossages en water als
substantiële onderdelen.

Het
Provinciale
Beleidskader
Historische
Landgoederen 2009 – 2012, Landgoederenbiotoop
en de Regioprofielen Cultuurhistorie hebben input
gegeven aan de provinciale Structuurvisie. Met
een landgoederenbiotoop worden de waardevolle
onderdelen van de het buiten of landgoed nader
gedefinieerd als de buitenplaats zelf, de structuur,
de zichtlijnen, de panorama’s en het blikveld.
De duinen zijn aangewezen als Topgebied cultureel
erfgoed Den Haag / Wassenaar. Hier wordt ingezet
op de continuïteit van het huidige karakter, waarbij
behoud van cultuurhistorie een randvoorwaarde
is bij ruimtelijke ontwikkeling. Uitgangspunt bij
ontwikkelingen is behoud en versterking van de
structuur door het herkenbaar houden van de
ruimtelijke kenmerken.

bron: Regioprofielen Cultuurhistorie Zuid-Holland; in
paars het kroonjuweel, rode begrenzing beschermd
dorpsgezicht

Daarnaast is behoud van de rust een doel,
gecombineerd met versterking van het recreatieve
routenetwerk, natuur en verbrede landbouw, in
evenwicht met de beschermingsdoelen.
De landgoederen op de horsten zijn, binnen het
Topgebied, aangewezen als ‘Kroonjuweel cultureel
erfgoed’. De bescherming van de cultuurhistorische
waarde gaat hier nog een slag verder dan bij de rest
van het topgebied. Niet alleen de structuur moet
behouden en versterkt worden, maar ook de fysieke
elementen, zoals gebouwen, waterlopen en kades.
Voor de kroonjuwelen wordt ingezet op behoud van
de uitzonderlijke kwaliteit, waarbij cultuurhistorie
dé drager van ruimtelijke ontwikkeling is. De
cultuurhistorische en landschappelijke belangen
prevaleren in principe boven andere belangen.
Ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn met
cultuurhistorische en landschappelijke waarden,
zijn uitgesloten. Uitgangspunt bij ontwikkelingen is
behoud en versterking van zowel de structuur als ook
de fysieke elementen. In dit Kroonjuweel moeten
het ensemble van landgoederen en open weides,
de zichtlijnen en het contrast en de relatie tussen
besloten en open delen versterkt en behouden
worden. De markante ligging van de boerderijen
op de rand van de strandwal moet herkenbaar
blijven. De aanwezige agrarische landschappen in
de nabijheid van de stad zullen enerzijds inzetten
op verbrede landbouw en anderzijds zal ingezet
worden op innovatie, schaalvergroting en structuur
versterking.

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Het weidegebied valt binnen het Land van Wijk
en Wouden en is aangewezen als Topgebied
Zoeterwoude / Stompwijk. Het gebied maakt ook
deel uit van de Groenblauwe Slinger, de S-vormige
open ruimte rond Rotterdam en Den Haag. Een
grote kwaliteit ligt in de tegenstelling tussen dit
open landschap en de verstedelijking daaromheen.
Het is een voorbeeldgebied voor het Groene Hart
voor verbreding: grondgebonden melkveehouderij
met nevenfuncties voor natuur, landschap, water en
recreatie. Het beleid richt zich hier op:
• Ontwikkeling van nieuwe functies als
wonen, werken en recreëren in randzones
en linten, gekoppeld aan (innovatief)
saneren van verrommeling en tevens extra
groenontwikkeling;
• Duurzaam waterbeheer door minimale
verdroging van veengebieden en inrichting van
waterbergingsgebieden;
• Behouden snelwegpanorama A4.

De Provincie Zuid-Holland zet zich in om een
Groenblauwe Slinger te ontwikkelen van
doorlopende natuur- en recreatiegebieden tussen
Midden-Delfland en het Groene Hart. Versnipperde
stukjes groen en blauw moeten worden verbonden
tot een robuust en duurzaam raamwerk, zodat
bewoners dichtbij de woonomgeving voldoende
recreatieve mogelijkheden hebben en planten- en
diersoorten zich gemakkelijker kunnen verspreiden.
De Groene component bestaat uit de aanleg van 1600
ha. nieuwe natuur- en recreatiegebieden. Daarnaast
legt de Provincie 125 km nieuwe recreatieve routes
aan, zoals fiets- en wandelpaden en kanoroutes.

In het Topgebied wordt continuïteit van het
specifieke karakter nagestreefd. Hoogteverschillen
moeten worden behouden, evenals het contrast
tussen de besloten linten en het open weideland.
Poldereenheden en verkavelingspatronen worden
herkenbaar gehouden.

De Blauwe component bestaat uit het belang
van water en duurzaam waterbeheer, dat de
waterbergings- en recreatiemogelijkheden vergroot.
Het Land van Wijk en Wouden is onderdeel van
de Groenblauwe Slinger en is bestempeld als
aanpassingsgebied. Dit houdt in dat dit gebied haar
agrarische karakter behoudt en een duurzame
agrarische functie krijgt waarbij een extra
kwaliteitsimpuls aan natuur en recreatie wordt
gegeven. In 2013 moet de Groenblauwe Slinger
gerealiseerd zijn.
In de Gebiedsagenda van de Zuidvleugel 2009 van
de provincie Zuid-Holland is “Landschap dicht bij huis
brengen” als agendapunt benoemd. Vanwege de
metropolitane ontwikkeling gaan landschappen aan
betekenis toenemen en een landschappelijk netwerk
vormen. De drie metropolitane landschappen Duin
Horst & Weide, Hof van Delfland en IJsselmonde/
Deltapoort worden gebieden van ‘groenblauwe’
topkwaliteit die goed bereikbaar moeten zijn en
voldoende recreatiemogelijkheden
moeten bieden. Deze landschappen zijn zowel
van belang voor de stadsbewoners (recreatie), als
voor natuurbehoud (biodiversiteit) en economie
(landbouw en vestigingsklimaat). Dit heeft een
intensiever gebruik van deze gebieden tot gevolg.
Ambitie van het rijk en de regio is dat inwoners vanuit
de stad binnen 10 fietsminuten in een aantrekkelijk
groengebied kunnen komen.

Zuidvleugel Randstad, visie 2020; groenblauw raamwerk
bron: Provincie Zuid-Holland
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BELEID VAN HET PACT VAN
DUIVENVOORDE
Bescherming en uitbreiding van natuur dient
dit mogelijk te maken. Er dient geïnvesteerd
te worden in de kwantiteit (hoeveelheid aan
recreatiemogelijkheden) en kwaliteit (niveau en
diversiteit van de inrichting en bereikbaarheid). De
landbouw dient versterkt te worden als economische
drager en aanbieder van agro-diensten en –
producten voor de stad.

De RijnlandRoute is een mogelijk te ontwikkelen
wegverbinding tussen de rijksweg A4 en de
kuststreek, waarvoor de planvoorbereiding is
opgestart (Startnotitie 2008). Tevens beoogt de
RijnlandRoute de nieuwe woonlocatie Valkenburg
te ontsluiten. Momenteel verricht de provincie
Zuid-Holland onderzoek naar het meest kansrijke
tracé van de RijnlandRoute en brengt daarbij de
milieueffecten in beeld. De gemeente Voorschoten
maakt een voorbehoud ten aanzien van nut en
noodzaak van deze weg.



In 2005 is in samenwerking met de provincie met
steun van een Belvedèresubsidie voor Duin Horst
& Weide het project De Cultuurhistorische Impuls
uitgevoerd. Het doel was om de rijke geschiedenis
van het plangebied een belangrijke rol te laten
spelen bij toekosmtige ontwikkelingen. De drie
gemeenten van het pact gaven hiermee de aanzet
voor een gezamenlijke benadering van het gebied,
met de rijke cultuurhistorie als onderlegger. De
huidige uitvoeringsgerichte activiteiten zijn hier een
gevolg van.

In de 
nota
Kansen voor buitenplaatsen 2009 van
   

 

de provincie Zuid-Holland zijn aan de hand van drie
voorbeelden ontwikkelingsmogelijkheden voor
buitenplaatsen geschetst.

 
 

bron: Zuidvleugel Zichtbaar Groener
Provincie Zuid-Holland

bron: Cultuurhistorische Impuls
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REGIONAAL BELEID
In december 2007 is vervolgens het Visiedocument
Duin Horst & Weide met als ondertitel ‘van
rijksbufferzone tot regiopark’ opgesteld. De rode lijn
daarin betreft de verbinding tussen de duinen en het
Groene Hart, zowel ecologisch als recreatief. In het
Visiedocument worden de unieke kwaliteiten van
het gebied onder de aandacht gebracht en zijn er
vijf doelstellingen aangegeven, waarmee het gebied
zich kan profileren:
• Behoud en versterken openheid en landelijke
identiteit
• Versterken gebruiksmogelijkheden van het
landschap
• Versterken bereikbaarheid vanuit steden
• Ontwikkelen robuuste ecologische verbinding
voor het ree tussen de Duinen en het
Bentwoud (‘De grote zwabber’)
• Versterken naamsbekendheid van het gebied

Het Visiedocument wil met name draagvlak
genereren voor eerder genoemde kwaliteiten
en de vertaling naar uitvoeringsprojecten. In het
Visiedocument zijn elf op uitvoering gerichte
projecten benoemd:
• Duurzame toekomstmogelijkheden veehouderij
/ open weidegebied
• Herstel openheid door groen voor glas
• Meer routemogelijkheden
• Ontwikkeling concentratiepunt aan de Vliet
• Ontwikkelen iconen
• Ontwikkelen ‘park-lanes’
• Ontwikkelen Vliet tot ‘blauwe poort’
• Fietspad naar Zee
• Groene buffer Ommedijksepolder
• Opheffen barrières
• Ambassadeur Ruimtelijke kwaliteit
Een aantal van de genoemde projecten is al in
verdere planontwikkeling. Andere projecten zijn
nog niet verder ontwikkeld dan een projectidee.
Het LOP dient de verbindende schakel te vormen
om genoemde projecten in samenhang te brengen
met de bestaande waarden, onderling op elkaar af
te stemmen en in een groter verband te plaatsen.
Ook de prioritering en de afstemming tussen diverse
partijen (overheden, maatschappelijk organisaties
en mogelijk ook burgers en bedrijven) zal in het LOP
worden uitgewerkt.

Het Inrichtingsplan De Groene Buffer, opgesteld
in opdracht van de Stuurgroep Locatie Valkenburg
2008 geeft de visie op het toekomstige karakter en
inrichting van het gebied tussen Wassenaar en de
toekomstige bouwlocatie Valkenburg. Het plan is een
uitwerking van het Integraal Structuurplan Nieuw
Valkenburg en is daar ook financieel aan gekoppeld.
Het plan geeft inzicht hoe verschillende ruimteclaims
op elkaar worden afgestemd. Het gebied vormt
namelijk een belangrijke groene schakel tussen
kust en het Groene Hart. Het gewenste beeld van
de Groene Buffer is een eigentijds polderlandschap
met een sterke landschappelijke eenheid waarin
openheid, natuurgerichte recreatie, agrarisch
(mede)gebruik en een ecologische verbinding de
belangrijkste kenmerken zijn.
Het bestaande open karakter en de agrarische
functie dienen behouden te blijven. Instandhouding
van de gevestigde agrarische bedrijven heeft
prioriteit. Onderzoek naar mogelijkheden voor
vrijwillige kavelruil in dit gebied is inmiddels al
verricht.

bron: Visie Duin Horst & Weide
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Binnen deze landschappelijke eenheid worden wel
accentverschillen aangebracht in waterhuishouding,
de ecologische waarde en het beheer. De randen van
de Groene Buffer worden met grote zorgvuldigheid
zodanig ontworpen dat er een aantrekkelijke en
duurzame overgang ontstaat tussen ‘groen’ en
‘rood’. In de Groene Buffer komen geen nieuwe
woningen of andere bebouwing. Rust en openheid
zijn gegarandeerd en er komen geen grootschalige
voorzieningen.

Aan de bestaande routes in de Groene Buffer
worden vier nieuwe recreatieve wandel- en
fietsroutes toegevoegd, zodat een recreatief
netwerk ontstaat. Daar waar de openheid onder
druk staat moet onderzocht worden welke
herhuisvesting- of inpassingmogelijkheden er in het
gebied of omgeving zijn om functies uit te plaatsen
of beter landschappelijk in te passen met behulp van
beplanting.
In de Structuurvisie Duivenvoorde 2003 hebben
de
gemeenten
Leidschendam-Voorburg
en
Voorschoten het lange termijnperspectief voor de
Duivenvoordecorridor vastgesteld. Ambities van het
plan zijn de verbindingszone tussen strandwallen
en Groene Hart te versterken, een waardevol

coulissenlandschap te creëren, aantrekkelijke
vergezichten te herstellen en de cultuurhistorische
waarden als inspiratie te gebruiken voor
de ontwikkeling van woningbouw. Aan de
Voorschotense kant zullen de kassen verdwijnen en
plaats maken voor nieuwe woningen; villa’s, twee
onder een kap en een aantal appartementen blokken
in bossages. Aan de zuidkant zal de sanering vooral
worden gedragen door de herontwikkeling van oude
buitens op de locaties Noordhey en Oostbosch.
Hierdoor kunnen twee oude klassieke tuinen
worden hersteld en toegankelijk worden en kan
het bebouwde oppervlak worden teruggedrongen
van ca 22,5 ha naar 2,5 ha. Het voorstel is het
padenstelsel flink uit te breiden. De mogelijkheden
voor actieve natuur- en landschapsbeleving worden
vergoot door de aanleg van meer natuurvriendelijke
oevers, natte graslanden en bossages.
De Schetsschuit voor Duin, Horst en Weide 2009
komt
voort
uit
de
biregionale
samenwerkingsagenda. In de schetsschuit zijn
vele ideeën geopperd voor de inrichting van het
plangebied. De ideeën hebben geen status, wel
wordt er kennis van genomen bij de visievorming
van het LOP.

bron: Inrichtingsplan De Groene Buffer

bron: Van glas naar gras
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Het plangebied maakt deel uit van twee regio’s.
Naar het noorden toe ligt de regio Holland
Rijnland, naar het zuidwesten het Stadsgewest
Haaglanden. Iedere regio kent haar eigen beleid en
uitvoeringsprogramma’s.
Holland Rijnland is een regionaal samenwerkingsorgaan waar de gemeente Voorschoten in het
zuid-westen onderdeel van uitmaakt. De Regionale
Structuurvisie 2020 stelt het volgende:
• bijzondere waarde is de groene bufferzone van
Voorschoten met de landgoederenzone Duin
Horst & Weide;
• Voorschoten werkt in samenwerking met
Wassenaar en Leidschendam-Voorburg de
provinciale ecologische hoofdstructuur aan
de zuidkant van de regio uit in het Pact van
Duivenvoorde;
• in samenwerking met Leidschendam-Voorburg,
verwijdert Voorschoten de kassen uit de
Duivenvoordecorridor.
In het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 is
vervolgens een groenblauwe toets voor nieuwe
ontwikkelingen geïntroduceerd en is een voorzet
voor een projectenlijst gemaakt. In 2010 heeft de
regio Holland Rijnland een Gebiedsprogramma
Duin Horst Weide / Land van Wijk en Wouden
opgesteld. Hierin is een groot aantal projecten
uit het visiedocument van Duin, Horst en Weide
opgenomen, nader uitgewerkt en begroot. Ook zijn
financieringsmogelijkheden benoemd. Dit is een
belangrijk document voor het uitvoeringsprogramma
van het LOP.

Het Stadsgewest Haaglanden heeft de waarde
van authentieke landschappen, de resterende
natuurgebieden en het groen nabij de stad vastgelegd
in het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020
uit 2008. Het ontwikkelingsbeeld voor het groen
geeft het plangebied aan als regiopark met de
landgoederenzone als (internationaal) aantrekkelijke
en toegankelijke parken en recreatiegebieden
met een robuust groen-blauwe schakel tussen de
gebieden. Ook is een visiekaart gemaakt en een
projectenkaart.
Met het Groenbeleidsplan 2009 wil het
Stadsgewest een stimulans geven aan de uitvoering
van de vaak grensoverschrijdende groenprojecten.
Eerste resultaat is de instelling van een regionaal
groenfonds. Er wordt nu gewerkt aan de TOP 30
projecten. Het plangebied wil zij nader aanduiden
als Landschapspark, de bestuurlijke structuur
hiervoor wil zij versterken. Het plan is van belang
bij de nadere formulering van projecten en het
uitvoeringsprogramma van het LOP.
Het Land van Wijk en Wouden beslaat het gebied
tussen Alphen aan de Rijn, Zoetermeer en Leiden. Het
weidegebied rond Stompwijk maakt hier deel van uit.
Voor Wijk en Wouden is een integrale gebiedsvisie
en een uitvoeringsprogramma opgesteld. In de visie
wordt uitgegaan van drie doelen:
1. de identiteit van het buitengebied op zich;
2. de betekenis als groen voor de steden, en
3. het nieuwe verband tussen stad en land.

bron: Holland-Rijnland
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GEMEENTELIJK BELEID
In het Pact van Duivenvoorde kennen de drie
gemeenten ook ieder afzonderlijk een ruimtelijk
ordeningsbeleid, welke recht doet aan de verschillen
tussen de gebieden. Uiteindelijk vormen de
bestemmingsplannen buitengebied het juridische
kader voor de diverse functies in het buitengebied.
Gemeente Wassenaar
In de Structuurvisie van Wassenaar 2005, een
ruimtelijk toekomstbeeld voor de periode 2001 2015 , staan de noord-zuid lopende landschapszones
benoemd als zones waar de identiteit van Wassenaar
verankerd is en vormbehoud geldt. Daarnaast zijn er
drie dynamische oost-west zones (ter plaatse van
voormalig marinevliegkamp Valkenburg, de zone

bron: Structuurvisie Wassenaar 2005

Duinrell-Centrum-Den Deijl en renbaan Duindigt
e.o.) waar ontwikkelingen spelen en keuzes gemaakt
moeten worden. Veranderingen moeten daarbij ten
dienste staan van het versterken en het vernieuwen
van het structuurbeeld.
Binnen de Nota Gebiedsdifferentiatie landelijk
gebied Wassenaar 2005, in samenwerking met
de provincie Zuid-Holland opgesteld, is het
strandwallenlandschap van Wassenaar nader
onderverdeeld in diverse zones. Aanleiding voor
de notitie waren bouwaanvragen, al dan niet in
combinatie met sanering, die niet gehonoreerd
konden worden vanwege de regelgeving, maar
mogelijk wel tot ruimtelijke kwaliteitsverbetering
zouden kunnen leiden. Per deelgebied is aangegeven
welke mogelijkheden gezien worden voor toepassing
van de Ruimte-voor-Ruimteregeling.

bron: Gebiedsdifferentiatie landelijk gebied Wassenaar

In de Agrarische Structuurvisie 2008 van Wassenaar
Binnen de Gebiedsdifferentiatie landelijk gebied
Wassenaar 2005 is het strandwallenlandschap van
Wassenaar nader onderverdeeld in diverse zones.
Aanleiding voor de notitie waren bouwaanvragen,
al dan niet in combinatie met sanering, die
niet gehonoreerd konden worden vanwege de
regelgeving, maar mogelijk wel tot ruimtelijke
kwaliteitsverbetering kzouden kunnen leiden.
Per deelgebied is aangegeven welke aanpassing
van de regelgeving gewenst is. wordt onderscheid
gemaakt in twee gebiedsdelen; het gebiedsdeel
ten oosten van de A44 wordt gekenmerkt door
enkele grote melkveebedrijven welke zich sterk
op schaalvergroting richten; het gebiedsdeel ten
noordwesten van de A44 richt zich sterk op groene
diensten en verbreding. Hierdoor kan invulling
worden gegeven aan de geplande groenzone. Naast
beheer van groen (grasland met vee en weidevogels)
gaat het om recreatieve en educatieve aspecten
(ditzelfde geldt ook voor de ondernemer met grond
op het voormalige vliegveld). Opgaven voor de
toekomst zijn:
• een zwak punt van de gebiedsdelen is
de verkavelingsituatie. Door middel van
herverkaveling en kavelruil zal het gebied
vooruitgang boeken. Dit betekent ook een winwin situatie voor de wateropgave van Rijnland;
• er dienen beheerafspraken gemaakt te worden
ten gunste van het weidevogelbeheer;
• een agrarische invulling van de groenzone
Ommedijksepolder (dit is inmiddels gebeurd
middels het Inrichtingsplan de Groene Buffer);
• mogelijkheden tot verbreding van de
landbouwfunctie.
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Gemeente Voorschoten

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Het beleid van Voorschoten ten aanzien van het
buitengebied ligt vast in de nota Van glas naar
gras en in de Landgoedvisie en het projectplan
herstel kasteel Duivenvoorde. Voorgesteld is
het kasteelpark te herstellen in oude glorie met
toevoeging van nieuwe elementen, op basis van
het ontwerp van Michael van Gessel. Daarnaast is
de aanleg van een beperkte parkeerplaats voorzien
en mogelijk op termijn een theepaviljoen. Hiermee
heeft het kasteel de gelegenheid om meer bezoekers
te ontvangen, meer activiteiten te organiseren,
kortom het kasteel meer op de kaart te zetten.

De Structuurvisie Leidschendam-Voorburg 2020 uit
2007 ziet voor het buitengebied van LeidschendamVoorburg kansen om een regionaal landschapspark
te worden, waar functies als natuurbeleving, sport
en extensieve recreatie een plek kunnen krijgen.
De Vliet is één van de groenblauwe ‘visitekaartjes’,
vanwege de verschillende functies ter ontspanning
die de Vliet kan herbergen. Binnen het regiopark ligt
ook een belangrijke opgave om een bufferzone voor
oppervlaktewater te creëren en de groenblauwe
slinger in het buitengebied te realiseren.

Voor het buitengebied van de gemeente Voorschoten
wordt ingezet op het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit door het versterken van de openheid, het
versterken van de recreatieve bruikbaarheid en het
terugbrengen van landschappelijke elementen die
aansluiten op de cultuurhistorische, landschappelijke
en architectonische waarden.
De Groenstructuurvisie 2008 legt de nadruk op de
grote waarde die de gemeente Voorschoten hecht
aan een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Voor
de landgoederen, groene zomen, parken, groene
lijnen, groenzones en het groen in de wijken biedt
de visie een belangrijk kader. De visie zet aan tot
behoud en ontwikkeling van een duurzame groenen waterstructuur als verbindende elementen
tussen de bebouwde omgeving en het buitengebied,
welke aansluiten op de cultuurhistorische,
landschappelijke en architectonische waarden.
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Het huidige cultuurlandschap wordt zoveel mogelijk
in stand gehouden. In de Duivenvoordecorridor
wordt kleinschalige bebouwing in de vorm van
nieuwe buitenplaatsen toegestaan ten behoeve
van de sanering van de glastuinbouw. Het aan de
Duivenvoordecorridor grenzende Schakenbosch
is een bouwlocatie voor wonen in het groen. Deze
zone wordt nu gekenmerkt door een uiterst groen
karakter, met een landgoed- of campusachtige
bebouwing. In de toekomst kan dit gebied de
overgang worden tussen het coulisselandschap
van de Duivenvoordecorridor met zijn nieuwe
buitenplaatsen en het stedelijk gebied van
Leidschendam.

Op locatie de Star, grenzend aan het polderlandschap
van de Vlietlanden, zal de huidige bedrijfsfunctie
getransformeerd worden naar een gebied met een
woonfunctie. Daarnaast zal Stompwijk zich door
middel van organische groei uitbreiden. Voor alle
woninguitbreiding vormt de cultuurhistorische
component onderlegger voor de ontwerpopgave
met landschappelijke kwalitatieve uitgangspunten.
De groei van de glastuinbouw bij Stompwijk
zal worden geïntegreerd in het landschap. De
glastuinbouw mag enkele hectares groeien op de
huidige locatie om hiermee fysieke ruimte te bieden
aan ondernemers en de levensvatbaarheid van het
gebied voor de lange termijn te vergroten. Daarnaast
zal de glastuinbouwlocatie beter ontsloten worden.
Op het gebied van recreatie kunnen functies
als varen en fietsen versterkt worden door het
ontwikkelen van recreatieve knooppunten/
locaties en aanbieden van themapakketten.
De Westvlietweg en Oostvlietweg kunnen als
recreatieve route geschikt en aantrekkelijk gemaakt
worden voor langzaam verkeer. Deze weg scheidt
dan het doorgaande autoverkeer van het regionale
verkeer, al dan niet met een afslag voor Stompwijk.
Ook creëert een dergelijke afslag kansen voor een
recreatief transferium.
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Het behoud en de ontwikkeling van het open
polderlandschap, verbonden aan het gebruik voor
melkveehouderij, staat voorop. In toenemende mate
is een stijging van het aantal paardenactiviteiten
te constateren in het buitengebied. Tegen de
bebouwde kom van Leidschendam aan worden
de
meeste ontwikkelingsmogelijkheden voor
(nieuwe) paardenhouderijen geboden. Er gelden in
het algemeen geen beperkingen voor de omvang
van het bedrijf. Wel is een goede landschappelijke
inpassing voorwaarde. In de agrarische gebieden
met hoge landschappelijke waarden en vaak
ook grote natuurwaarden zijn primair agrarische
bedrijven toegestaan, waarbij als ondergeschikte,
deeltijdfunctie ruimte is voor het houden van
paarden. Paardenfokkerijen in zuivere vorm zijn ook
mogelijk, aangezien deze beschouwd worden als een
agrarische functie. In deze deelgebieden is het beleid

erop gericht om paardenhouderijen in deeltijd dan
wel als “verbrede” functie bij volwaardige agrarische
bedrijven toe te staan.
Het opstellen van de Integrale gebiedsvisie voor
Stompwijk “Vitale kern in het Groene Hart” 2007
komt voort uit de wens om de ontwikkeling van
de kern en het buitengebied een nieuwe impuls te
geven. In de gebiedsvisie wordt de rol en inrichting
van het buitengebied specifiek belicht. Kansen voor
Stompwijk zitten in:
• aansluiten bij Groene Hart Kwaliteit en
landschapsbeleving, primair gericht op behoud
van de openheid en het voorkomen van
verrommeling;
• aansluiten bij het Groene Hart beleid dat
gericht is op het verbinden van stad en
landschap (thema toegankelijkheid uit
uitvoeringsprogramma Groene Hart). Kansen
voor het ontwikkelen van recreatieve routes;
• panorama denken vanaf de A4 door de
ministeries van V&W/VROM/LNV (hiervoor
heeft Rijkswaterstaat aansluiting gezocht bij
Land van Wijk en Wouden).
Voor het buitengebied is beleid geformuleerd en
worden activiteiten uitgevoerd. Hierbij is zoveel
mogelijk aansluiting gezocht bij de Gebiedscommissie
Land van Wijk en Wouden; de Landinrichting
Leidschendam; Stadsgewest Haaglanden en de
Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
Wijk en Wouden.

De visie geeft de hoofdlijnen weer:
1. Het open (weide)landschap moet behouden
blijven. Hiervoor moeten de boeren beheerders
van het landschap blijven. De boeren moeten
hierin worden gesteund.
2. Ruimte bieden aan boeren om zich te
ontwikkelen door schaalvergroting of
verbreding.
3. Mogelijkheden voor boeren om zich te
verbreden in de recreatieve sfeer (boerensport,
educatie, hotelboeren of zorgboerderijen).
4. Paarden krijgen de ruimte, maar wel met
aandacht voor de inpassing in het landschap.
Beleid voor het houden van paarden wordt
geformuleerd in de paardennota.
5. In vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
mogen andere functies worden geplaatst
mits ze minimaal voldoen aan de drie eerder
genoemde toetsingscriteria.
6. Stompwijkseweg is dé recreatieve route van
Stompwijk.
7. Verbreding van het recreatieve netwerk.
Verbetering van het huidig netwerk; langs de
Limietsloot en langs de Molendriegang naar
Wilsveen een verhard fietspad aanleggen.
Verder geen extra nieuwe verharde fietspaden
door het landschap; Meer onverharde
wandelpaden door het boerenland. Verbetering
van de waterstructuren (verbreding van
de structuren en verbindingen tussen de
structuren). Aansluitingsmogelijkheden van
men- en ruiterpaden op andere men- en
ruiterroutes buiten het gebied.

bron: Structuurvisie Leidschendam-Voorburg 2020
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8. Bij de Kostverlorenweg/Stompwijkseweg wordt
een recreatief knooppunt ontwikkeld.
9. Gebieden met hoge natuurwaarde lenen zich
alleen voor extensieve vormen van recreatie
zoals wandelen en vogels kijken. Het behoud
van rust staat hier voorop.
De glastuinbouw mag enkele hectares, te weten
bruto 17 ha, groeien op de huidige locatie om
hiermee fysieke ruimte te bieden aan ondernemers
en de levensvatbaarheid van het gebied voor de
lange termijn te vergroten. Aan uitbreiding van het
glascluster is de voorwaarde gekoppeld dat het
cluster zich ontwikkelt tot een duurzaam glascluster.
In het buitengebied wordt ruimte gegeven aan
schaalvergroting en verbreding van de landbouw.

De nota Schaken met Paard en Landschap 2008
geeft het beleid aan omtrent het houden van
paarden en de gewenste landschappelijke inpassing
daarbij. Er is een gebiedsindeling opgesteld voor
paardenhouderijen, waarbij in de randgebieden
meer mogelijkheden worden geboden dan in het
agrarisch middengebied. Ook is een toekomstig
netwerk van men- en ruiterroutes aangegeven.
Voor de landschappelijke inpassing van diverse
activiteiten zijn spelregeles opgesteld.

In navolging van de gebiedsvisie is in 2007 door
de gemeente vervolgens het document Landelijk
lint Stompwijk opgesteld. Het boekje geeft
randvoorwaarden, richtlijnen en inspiratie bij de
uitwerking van nieuwe woonbebouwing in het lint
van Stompwijk.
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bron: visiekaart gebiedsindeling voor paardenhouderijen
Schaken met Paard en Landschap
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4

kwaliteiten &
ontwikkelingen
De gebiedskenmerken zijn ondergebracht in 6
thema’s, die in dit hoofdstuk nader verkend zijn.
Het betreft de thema’s cultuurhistorie, landbouw,
water, recreatie, ecologie en beeldkwaliteit van
bebouwing en infrastructuur. Per thema zijn de
waarden benoemd en de ontwikkelingen vanuit het
beleid met betrekking tot dit thema beschreven.
Tevens wordt ingegaan op de problematiek
en de knelpunten en kansen vanuit het thema
voor de toekomstige landschapsontwikkeling.
De problematiek is deel gebaseerd op diverse
interviews met vertegenwoordigers van
belangengroeperingen uit het plangebied.
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Cultuurhistorie
Landgoederen / buitenplaatsen
(Historische) boerderijen
Molen met molenbiotoop
Historisch gemaal
Atlantikwall (militair)
Duinontginning
Zandwinning duinen
Sprangen
Landscheiding Rijnland-Delfland
Historische wegen
Historische watergangen
bron:
- Cultuurhistorische Impuls
- Duinlandschapskaart, Dunea
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4.1	cultuurhistorie
Het reliëfrijke landschap, de nabijheid van kernen
zoals Den Haag en Leiden en de voor landbouw
ontwaterde veengebieden hebben er in de loop
der eeuwen voor gezorgd dat het Pactgebied
zeer rijk is aan diverse historische ontwikkelingen
en bijbehorende cultuurhistorische objecten en
structuren. De cultuurhistorische kwaliteiten
bepalen de identiteit en versterken de verschillen
tussen de deelgebieden Duin Horst en Weide en zijn
daarom per landschapstype beschreven.
Duin
Hoewel het duinlandschap een natuurlijke
uitstraling heeft zijn er wel degelijk mensenhanden
aan te pas gekomen. In de 17e eeuw werden enkele
duinvalleien al beweid en later (18e eeuw) extensief
benut voor de winning van hout. Vanaf begin 19e
eeuw werden de duinvalleien serieus ontgonnen
en in gebruik genomen voor de waterwinning. Er
zijn diverse sprangen gegraven om het water af te
voeren, deze sprangen zijn soms meer dan 100 jaar
oud. Naast het beweiden door koeien en schapen
werd er in de valleien ook geëxperimenteerd met
verschillende gewassen, teelten en uitheemse
boomrassen. Door verdroging en verstuiving bleef
het gewenste resultaat uit. Belangrijkste relict van
deze ontginningsgeschiedenis vormt boerderij
Meijendel.
In de jaren dertig van de vorige eeuw werd in het
kader van de werkverschaffing op grote schaal
naaldhout aangeplant in de duinen ten behoeve van
de mijnbouw in Limburg.
In de duinen hebben, al sinds de Middeleeuwen,
ook op kleine schaal afzandingen plaats gevonden.

Het zand werd gebruikt voor wegverharding,
glasfabricage en in woningen als strooisel op
houten vloeren. Het afzanden was van begin af
aan gericht op het latere gebruik van de grond als
landbouwgrond.
In de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers
het kustlandschap van West-Europa (NoorwegenFrankrijk) overgoten met bunkers, kanonnen en
tankgrachten. De Atlantikwall is geen aaneen
gesmede verdedigingslinie. De verdedigingswerken
waren geconcentreerd op verschillende strategische
punten langs de kust. Ook in het duinlandschap
treffen we diverse van deze strategische objecten
aan.
Cultuurhistorisch waardevolle elementen:
• Zandafgravingen
• Duinontginningen en houtwallen met
oorspronkelijke beplanting
• Atlantikwall
• Meijendel
De gemeenten Wassenaar, Den Haag en Katwijk
en staatsbosbeheer en Dunea hebben samen een
cultuurhistorische waardenkaart opgesteld.
Horst
De reliëfrijke opeenvolging van strandwallen en
strandvlakten zijn van grote invloed geweest op de
occupatiegeschiedenis, het landbouwkundig gebruik
en de ruimtelijke verschijningsvorm van de horsten.
De smalle strandwallen en de randen van de brede
strandwallen waren beter geschikt voor landbouw
dan de brede strandwallen zelf. Hier ontstonden
rijen van boerderijen op min of meer regelmatige

afstand van elkaar. Op de strandwallen vestigde zich
de welgestelde burgerij en de adel in landhuizen en
buitenplaatsen. Vanuit deze fraaie landhuizen had
men zicht op het omringende landschap door de
aanwezige zichtlijnen door het bos en aangelegde
parken. Vanaf het begin van de 20e eeuw zijn de
strandwallen sterk verdicht door uitbreiding van
bebouwing met villa’s.
In het gebied van de horsten zijn meerdere wegen
van historische betekenis, de belangrijkste kennen
we als de Rijksstraatweg (N44) en de Veurseweg
(N447) die middenop de strandwal lopen. De
Papeweg (N448) doorkruist de strandvlakte.
In het open veenweidegebied van de
strandvlakten vormen de molens (Zuidwijkse en
Knipmolen) en wateringen de getuigen van de
ontwikkelingsgeschiedenis. In het kleinschalige
polderlandschap ten noorden van Wassenaar ligt
het voormalig militair vliegveld Valkenburg als
kenmerkend cultuurhistorisch object.
Cultuurhistorisch waardevolle elementen:
• Landgoederenzone; buitens met bijgebouwen,
landschappelijke opbouw, parkbos, bruggen
• Villawijken
• Hakhoutbossen
• Boerderijen; landschappelijke opbouw,
boerderijen, onderdelen erf en erfinrichting
• Zandafgravingen
• Wateringen, verkavelings- en slotenpatroon
• Historische wegen
• Molens
• Vliegveld Valkenburg
• Landscheiding Delfland - Rijnland
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Beleid

Weide
Het veenweidegebied en de droogmakerijen
worden gekenmerkt door boerderijlinten langs
hoger gelegen, kaden en langgerekte dijken. Om het
gebied droog te houden treffen we ook in het open
weidgebied molens (de molendriegang) en gemalen
aan. In totaal vormen zij het beeldkenmerk van het
typisch Hollands ontgonnen polderlandschap.
Cultuurhistorisch waardevolle elementen:
• Molens, waaronder de molendriegang
• Gemalen
• Historische wegen
• Boerderijlinten
• Kaden en ringdijken
• Slotenpatroon
• Landscheiding
Als continue cultuurhistorisch element door
het landschap van Duin Horst & Weide loopt de
landscheiding. Dit element vormt de scheiding
tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en
Delfland.
Archeologie
Het grondgebied van de huidige Pactgemeenten
kent grotendeels eenzelfde unieke geologische
en geomorfologische, maar ook menselijke
geschiedenis. Het gebied wordt doorsneden door
verschillende rivieren en kanalen en stond onder
grote invloed van de zee. Door deze invloeden is
er een zeer gevarieeerde ondergrond ontstaan
van strandwallen en duinen, geulafzettingen en
oeverwallen en rivier- en zeeklei-afzettingen met
een even zo gevarieerde bewoningsgeschiedenis. Uit
archeologische onderzoeken vanaf begin 19e eeuw
is duidelijk geworden dat er al vanaf de Steentijd in
het gebied gewoond, gejaagd en landbouw bedreven
wordt.
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Grote archeologische waarden
Zeer grote kans op archeologische sporen
Redelijk, tot grote kans op archeologische
sporen
Limes zone (Romeins)
Kanaal van Corbulo (Romeins)

Dat het Pactgebied uitzonderlijke cultuurhistorische
kwaliteiten bezit wordt vanuit verschillende
beleidsniveaus erkend. Met name ‘ behoud door
ontwikkeling’ is een veel gehoorde terugkerende
kreet. Met het aanmerken van landschappen binnen
het Pactgebied tot Belvédèregebied, Topgebied
en Kroonjuweel in de Provinciale Structuurvisie
wordt het zichtbaar en herkenbaar houden van
de aanwezige hoogteverschillen, de scherpe
landschappelijke overgangen, de openheid van de
polders, de verkavelingspatronen, de afzonderlijke
cultuurhistorische elementen en de relatie die
sommige elementen tot elkaar hebben gestimuleerd.
Het grootste gedeelte van het buitengebied van
Wassenaar heeft daarnaast van rijkswege de status
van beschermd stads- en dorpsgezicht.
De duinen zijn aangewezen als Topgebied. Hier
wordt ingezet op continuïteit van karakter, waarbij
behoud van cultuurhistorie een randvoorwaarde
is bij ruimtelijke ontwikkeling. Uitgangspunt bij
ontwikkelingen is behoud en versterking van de
structuur door het herkenbaar houden van de
ruimtelijke kenmerken hiervan.
De horsten zijn, binnen het Topgebied Den HaagWassenaar, aangewezen als ‘Kroonjuweel cultureel
erfgoed’. De bescherming van de cultuurhistorische
waarde gaat hier nog een slag verder dan bij de rest
van het topgebied. Niet alleen de structuur moet
behouden en versterkt worden, maar ook de fysieke
elementen. Voor de kroonjuwelen wordt ingezet
op behoud van de uitzonderlijke kwaliteit, waarbij
cultuurhistorie dé drager van ruimtelijke ontwikkeling
is. De cultuurhistorische en landschappelijke
belangen prevaleren in principe boven andere
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belangen en ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd
zijn met cultuurhistorische en landschappelijke
waarden, zijn uitgesloten. Uitgangspunt bij
ontwikkelingen is behoud en versterking van
zowel de structuur als ook de fysieke elementen.
In dit Kroonjuweel moeten het ensemble van
landgoederen en open weides, de zichtlijnen en het
contrast en de relatie tussen besloten en open delen
versterkt en behouden worden. De markante ligging
van de boerderijen op de rand van de strandwallen
moet herkenbaar blijven.
Het weidegebied ten oosten van de A4 valt binnen
het Land van Wijk en Wouden en is aangewezen
als Topgebied Zoeterwoude / Stompwijk. In
het Topgebied wordt continuïteit van karakter
nagestreefd. Hoogteverschillen moeten worden
behouden, evenals het contrast tussen de besloten
linten en het open weideland. Poldereenheden
en verkavelingspatronen worden herkenbaar
gehouden.
Problematiek
• Duinontginningen zijn soms niet meer als
zodanig herkenbaar.
• De wens om voormalige akkers van
duinontginningen autovrij te maken en om te
vormen tot grasland of speelweide (voorbeeld
Pan van Persijn).
• Oude ontginningswegen hebben hun grandeur
verloren door het toenemende verkeer en
bijbehorende maatregelen.
• Afname herkenbaarheid cultuurhistorische
elementen en patronen, o.a door
verstedelijking of verrommeling.
• De historische opbouw (langgerektheid
strandwallencomplex) van het landschap
is door toenemende ontwikkelingen in

dwarsrichting niet meer duidelijk herkenbaar .
• De openheid van het cultuurhistorische
weidelandschap staat onder druk.
• Functieverbreding en / of wijziging van
agrarische bedrijven leidt soms tot verlies van
cultuurhistorische kwaliteiten.
• Verstedelijking doet afbreuk aan de
landschappelijke kwaliteiten.
• Bij nieuwe bebouwing mist soms de
relatie met de van oudsher aanwezige
gebeidsdifferentiatie.
Lopende projecten
• Cultuursporen in het duin.
• Boerderijlinten.
Bouwstenen voor de visie
• Behoud en bescherming van cultuurhistorische
waarden vormt een blijvend uitgangspunt.
• Uitwerken van het begrip “Behoud door
ontwikkeling”; nieuwe ontwikkelingen ter
behoud en herstel van cultuurhistorische en
landschappelijke waarden in samenhang met
de omgeving;
• Ontwikkeling van landgoederen baseren op
een goede balans tussen natuurontwikkeling
en herstel van cultuurhistorische waarden en
patronen.
• Saneren en tegengaan van verrommeling en
tevens extra groenontwikkeling door integrale
ontwikkeling van nieuwe functies als wonen,
werken en recreëren in randzones en linten.
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Landbouw
Veehouderij (rundvee, schapen)
Bloembollenteelt
Glastuinbouw
Verbeteren economische bestaansbasis
melkveehouderij, behoud areaal grasland
Transformatie naar natuur, water en
recreatie
Herverkaveling
Handhaving, herstructurering
Concentratiegebied glastuinbouw
Saneringsgebied (glastuinbouw)
individuele sanering (glastuinbouw)
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4.2	landbouw
De landbouw is de drager van de ruimtelijke
verschijningsvorm van het plangebied. De gronden
in de strandvlakte, het veenweidegebied en de
droogmakerijen zijn grotendeels in gebruik voor de
grondgebonden melkveehouderij.
In
de
strandvlakte
is
de
gemiddelde
bedrijfsoppervlakte groot maar van de totale
oppervlakte grond is slechts 19 % in eigendom van
de agrariërs zelf. Oorzaak hiervan is de aanwezigheid
van enkele grootschalige grootgrondbezitters. In
het gebied rond Stompwijk is de bedrijfsoppervlakte
van de rundveebedrijven kleiner. In dit gebied is
kavelruil aangevraagd om de landbouw structuur
te versterken. Nabij de kern van Wassenaar, langs
de Oostdorperweg, zijn nog enkele bollenbedrijven
actief. Dit is een kenmerkende landschapskwaliteit
van de geestgronden in de binnenduinrand.
Binnen de Duivenvoorde Corridor vormen de
diverse glastuinbouwcomplexen nu nog een
beeldbepalende landbouwvorm. Ten noorden
van Stompwijk bevindt zich een concentratie aan
glastuinbouw. Dit glastuinbouwgebied zal blijven
bestaan en uitgebreid worden (gebiedsvisie
Stompwijk). Voorstel is dat de nieuwe kassen
9m hoog kunnen worden. De verspreid liggende
glastuinbouwbedrijven rondom Stompwijk zullen
gesaneerd worden.

Beleid
De provincie stimuleert verbrede landbouw op
agrarische bedrijven die inspelen op de nabijheid
van de stad. Zodoende kunnen de bedrijven
bijdragen aan de ontwikkeling als recreatief
aantrekkelijk en economisch duurzaam landschap.
Vanuit de Agrarische structuurvisie Wassenaar
(2008) blijkt dat verbreding vooral opgaat voor het
gebied ten noordwesten van de A44. Naast beheer
van groen (grasland met vee en weidevogels)
gaat het om recreatieve en educatieve aspecten.
Voor het overige agrarische landschap van het
Pactgebied ligt verbreding niet voor de hand. Hier
wordt juist ingezet op innovatie, schaalvergroting en
structuurversterking.

Een grote kwaliteit ligt in de tegenstelling tussen dit
open landschap en de verstedelijking daaromheen.
Het is een voorbeeldgebied voor het Groene Hart
voor verbreding: grondgebonden melkveehouderij
met nevenfuncties voor natuur, landschap, water en
recreatie.
De glastuinbouw in de Duivenvoordecorridor willen
de gemeenten saneren middels het project Gras
voor Glas. In plaats voor 1 ha glas mogen op 0,15 ha
van het oppervlak woningen worden teruggebouwd.
Deze woningen zijn deels ontworpen in aansluiting
op verdwenen landgoederen. Als maximale hoogte
is 15,5 m genoemd. De vrijkomende gronden worden
weer als open weidegrond ingericht.

Het gebied ten oosten van de Rijksweg A4 maakt
deel uit van de Groenblauw Slinger, de S-vormige
open ruimte rond Rotterdam en Den Haag.
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Problematiek vanuit de landbouw
• De landbouw in het Pactgebied staat onder
druk. Enerzijds zal het Europees markten
prijsbeleid (Agenda 2000) leiden tot verdere
prijsverlagingen van de inkomsten. Anderzijds
heeft de aantrekkende regelgeving op het
terrein van milieu, dierenwelzijn en product-en
productiekwaliteit een kostprijsverhogende
werking. Bovendien neemt het areaal
landbouwgrond af.
• Een bedreiging in het gebied is het verdwijnen
van de landbouw, de economische drager
van de open gebieden. Een probleem wordt
gevormd door agrarische gronden die
vrijkomen (door bedrijfsbeëindiging). Het is
niet altijd mogelijk voor de blijvende agrariërs
de gronden over te nemen (de gronden zijn te
duur of liggen op de verkeerd plek). Er moet
gezocht worden naar een oplossing om deze
gronden toch agrarisch te houden, bijvoorbeeld
in de vorm van agrarische contracten met een
overkoepelende stichting.
• In het gebied rond Stompwijk is versnippering
en verrommeling van het buitengebied
een probleem door toenemende
paardenhouderijen, boerencampings of de
inzet van de Ruimte voor Ruimte regeling.
Hierbij ontstaan kleine kavels met divers
gebruik en hekken en dergelijke. Dit gaat ten
koste van de agrarische structuur en leidt
vaak tot versnippering en verrommeling van
het buitengebied. De mogelijkheden voor
schaalvergroting nemen hierdoor af.
• Daarnaast zijn er (ecologische) ontwikkelingen
die hun claim leggen op agrarische gronden.
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• Ook het beheer van natuurgebieden door
natuurbeherende instanties en particulier
beheer van terreinen is een probleem voor de
landbouw. Er ontstaan te veel onkruiden. De
boeren zouden graag betrokken willen worden
in het beheer van natuurgebieden. Zij krijgen
hier echter geen mogelijkheden voor.
• De sloten worden niet goed geschoond en
geschouwd, waardoor bij grote regenval
het water niet goed wordt afgevoerd uit het
gebied.
Problematiek vanuit landschap
• Het saneren van de glastuinbouw in de
Duivenvoordecorridor is op zich een
gunstige ontwikkeling voor herstel van
de landschappelijke openheid. De nieuwe
bebouwing in ruil hiervoor heeft als risico dat
er te veel verstedelijking optreedt, of niet
passende verstedelijking of verrommeling door
aanvullende tuinen, terreinafscheidingen, e.d.
Dit gaat ten koste van het agrarische karakter
en het landgoedkarakter. Het bestemmingsplan
en aanvullende beeldkwaliteitplan bevatten
bepalingen om ongewenste ontwikkelingen
tegen te gaan. Een voortdurende toetsing is
gewenst.
• Door de schaalvergroting van agrarische
bedrijven zullen andere boerderijen hun functie
verliezen. In dat geval wordt gezocht naar een
andere passende functie voor de opstallen
en het erf. De bestemmingsplannen bieden
hiervoor de kaders.
• De bollenteelt is nagenoeg verdwenen uit het
gebied, terwijl zij een aantrekkelijke agrarische
functie vervult in het voorjaar.

Bouwstenen voor de visie
• Grondgebonden veeteelt vervult
een prominente rol in de ruimtelijke
verschijningsvorm en identiteit van het
landschap. Het oprichten van een grondbank
kan bijdragen aan de versterking van
de agrarische verkavelingsstructuur. De
agrarische sector (LTO noord) stelt voor een
landbouwtoets in het gebied verplicht te
stellen bij nieuwe ontwikkelingen (volgens het
Westlandmodel).
• Schaalvergroting is nodig om vitale,
levensvatbare bedrijven te behouden in het
buitengebied. Daarnaast is een beperkte
mate van verbreding wenselijk om tegemoet
te komen aan andere wensen in het
buitengebied. Een zonering is hierbij gewenst,
welke aansluit op het gebied. Verbreding
in de agrarische sector dient mee te lopen
met andere gebiedspecifieke opgaven, zoals
natuurontwikkeling, waterberging of de
versterking van de verbinding van de landbouw
met de stad.
• Als Europese landbouwsubsidies op termijn
wegvallen is een andere sterke relatie
tussen de landbouw en de omliggende stad
noodzakelijk. Zo kan het produceren van
streekproducten voor de omliggende steden
een belangrijke relatie worden. Dit vergt echter
een andere organisatie en distributie.
• Er ligt een opgave om het contact tussen de
boeren en de burgers te vergroten. Door de
schooljeugd via educatieprogramma’s kennis
te laten maken met het agrarisch bedrijf
wordt de betrokkenheid van burgers bij het
agrarisch functioneren van het gebied en de
bijbehorende natuur- en landschapswaarden
vergroot. De agrarische natuurvereniging
Brons + partners landschapsarchitecten bv

Santvoorde wil hier met drie andere
verenigingen verder aan werken. Samen zijn
zij bekend als Groene Klaver. Dit sluit aan bij
initiatieven van het agrarisch erfgoed project.
• Het glastuinbouwgebied nabij Stompwijk
vraagt bij de uitbreiding om een goede
landschappelijke inpassing.
• Het is belangrijk zuinig om te gaan met nieuwe
paden en wegen door de agrarische gebieden,
deze versnipperen de landbouwgebieden.
Maak gebruik van bestaande paden en leg
nieuwe paden langs kavelgrenzen.
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Water
Duin infiltratieplassen
Infiltratie
Kwel
Groot open water
Wateringen
Zoekgebied waterberging
Zoekgebied schoonwatercircuit
Zoekgebied natte natuur

bron:
- Cultuurhistorische Impuls
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4.3	water
Waterlopen zijn, naast het wegenpatroon, van
oudsher belangrijke structuurbepalende lijnen in
het landschap van Duin Horst & Weide.
In het duingebied vindt infiltratie plaats van
Rijnwater ten behoeve van de Nederlandse
drinkwatervoorziening. Als gevolg hiervan treffen
we in de duinen een systeem aan van grote
infiltratieplassen. Afgezien van de infiltratieplassen
zijn de duinen vrij droog en door het fijne zand
infiltreert het water naar de oostelijk gelegen
polders.
De horsten worden gedomineerd door de wateringen
die parallel lopen aan de kustlijn. De veenstroompjes
en gegraven wateringen zijn de waterlopen van
waaruit het veenlandschap is ontgonnen. Later
werden de wateringen belangrijke (deels gegraven)
transportaders van goederen en grondstoffen. De
wateringen liggen midden in het landschap van de
strandvlakten. De lager gelegen strandvlakten zijn
natter omdat hier kwel naar boven komt, afkomstig
uit naastgelegen strandwallen en westelijk gelegen
duinen.
Beeldbepalend voor het (veen)weidegebied zijn
de hoger gelegen vaarten. Het gebied werd vanuit
deze waterwegen ontgonnen en door molens werd
het water uit de ontstane polders in deze vaarten
gemalen en afgevoerd.
Vandaag de dag zorgen deze vaarten nog steeds
voor de afvoer van het overtollige water uit de
omringende polders. Het weidelandschap heeft
ook last van kwel dat afkomstig is uit de duinen en
strandwallen.

Een belangrijk fenomeen op het gebied van de
waterstaat is de Vliet. Dit kanaal tussen de Oude Rijn
bij Leiden en het huidige Rijnmondgebied stamt uit
de Romeinse Tijd en is vervolgens (na opeenvolgende
verbeteringen in de volgende eeuwen) opgenomen
in het net van grote vaarwegen in Nederland.
De plassen van recreatiegebied het Valkenburgse
meer en de Vlietlanden vormen grote open wateren
met de ernaast gelegen vogelplas Starrevaart.

Beleid
Conform het waterbeleid 21e eeuw moet het gebied
onafhankelijker worden van het omringende gebied.
Gebiedseigen water en afstromend water uit de
binnenduinrand en strandvlakten dient eerst in
eigen gebied te worden geconserveerd en benut.
Langs de binnenduinrand is een schoonwatercircuit
voorzien. Het uittredende water kan zo langer
worden vastgehouden en de kwaliteit ervan kan
optimaal benut worden voor nieuwe natuur.
De strandvlakte ten oosten van de Papeweg is
aangewezen (in provinciaal en regionaal beleid) als
zoekgebied voor waterboeren. Water zal langer
vastgehouden worden in dit gebied, ten behoeve
van natuurontwikkeling. Dit kan gevolgen hebben
voor de kernkwaliteiten van het landschap.
Daarnaast zullen door bodemdaling van het veen
en de klimaatsveranderingen de lage gebieden in
toenemende mate vernatten. Het is onzeker of
behoud van de huidige grondwaterpeilen op de
lange duur haalbaar is.
De Provincie Zuid-Holland zet zich in om een
Groenblauwe Slinger te ontwikkelen van
doorlopende natuur- en recreatiegebieden tussen

Midden-Delfland en het Groene Hart. Versnipperde
stukjes groen en blauw moeten worden verbonden
tot een robuust en duurzaam raamwerk met de
Vliet als belangrijkste drager. De Vliet zal ontwikkeld
worden tot een robuust (openbaar) toegankelijk en
aantrekkelijk gebied voor groen, natuur, recreatie,
landgoederen en sport.
Problematiek
• Gebiedseigen water moet langer vastgehouden
worden.
• Ontwikkelen schoonwatercircuit in de duinen.
• Waterbergingen zijn plaatselijk nodig om bij
wateroverlast het water te kunnen bergen.
• Bodemdaling en klimaatverandering leiden tot
discussie over waterpeilen.
• Het opheffen van de barrièrewerking en het
toevoegen van verbindingen. Dit letterlijk,
door middel van routes, en visueel door middel
van het op elkaar aan laten sluiten van de
bebouwingstypologie en -hoogte op beide
oevers.
Bouwstenen voor de visie
• Duurzaam waterbeheer door minimale
verdroging van veengebieden en inrichting van
waterbergingsgebieden.
• Een kwaliteitsimpuls voor het landschap
nastreven door versterking van de groenblauwe dooradering.
• Water gebruiken om functies te integreren
(groen, natuur, langzaam verkeer routes en
recreatie).
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Recreatie
Duingebied (niet opengesteld)
Duingebied (opengesteld)
Opengestelde parken/ landgoederen
Recreatieplas
Strand
Entree strand
Recreatief element
Golf & country clubs
Voormalige vliegbasis Valkenburg
Jacht haven
Fietsroute
Wandelroute
Parallelstructuur A4 langzaam verkeer
Kano- recreatievaart
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4.4	recreatie en toerisme
Het plangebied heeft een grote recreatieve
aantrekkingskracht door enerzijds de aanwezigheid
van het strand en de duinen en anderzijds de
cultuurhistorisch en landschappelijke waarden van
de landgoederen, buitenplaatsen en bijbehorende
bossen, parken en tuinen. Voor de aangrenzende
stedelijke agglomeraties Haaglanden, Zoetermeer
en Holland Rijnland is het landschap van Duin Horst
& Weide een uitloopgebied voor de stedeling gericht
op de beleving van de natuurlijke, cultuurhistorische
en landschappelijke kwaliteiten.
De recreatieve toegankelijkheid van het gebied wordt
gewaarborgd door een aantal wegen en een netwerk
van langzaam verkeer verbindingen. Het accent ligt
hierbij op de noordoost- zuidwest verbindingen,
parallel aan de kustlijn en landinwaarts parallel
aan de strandwallen. Het duingebied kent naast
een recreatief netwerk van fiets- en wandelpaden
ook de benodigde ruiterpaden. Het netwerk in
het duingebied loopt zowel parallel aan de kustlijn
alsook haaks op de kust, richting de aanwezige
strandopgangen. De zone rondom Meijendel vormt
een recreatief concentratiepunt.
Binnen de landgoederenzone is maar een bepaald
aantal landgoederen openbaar toegankelijk, De
Horsten en Duivenvoorde zijn hierin de belangrijkste.
Specifieke voorzieningen binnen deze zone zijn
het theehuis op de Horsten en het museumkasteel
Duivenvoorde.
De toegankelijkheid van het veenweidegebied is
voornamelijk gebundeld met de hoofdinfrastructuur
in dit landschap. Uitzondering hierop is het
fiets- en wandelpad langs de ringdijk van

Zoetermeersemeerpolder, die vervolgens dwars,
langs de kavelstructuur, het open veenweidegebied
doorkruist richting recreatiegebied de Vlietlanden.
De recreatieplassen de Vlietlanden vervullen
een belangrijke betekenis voor zonnen, spelen,
wandelen, fietsen, surfen en varen.
De recreatievaart concentreert zich op de Vliet, de
belangrijke ader in het gebied, welke in het noorden
aansluit op de Oude Rijn. Daarnaast vormen de
Meerburger en Wassenaarse watering secundaire
watergangen met ieder een jachthaven. Ondanks
de vele wateringen en vaarten is het buitengebied
van Duin, Horst en Weide maar beperkt toegankelijk
voor de kanovaart.
In het Pactgebied bevinden zich naast het
recreatieve netwerk ook enkele voorzieningen
zoals volkstuinen, maneges en golf & country
clubs. Daarnaast zijn er agrarische bedrijven met
publieksactiviteiten, zoals een kaasmakerij, bed &
breakfast, een winkel, excursies, e.d. Ook zijn er
diverse horecavoorzieningen in het buitengebied. In
Leidschendam - Voorburg ligt een vlindertuin.
De toeristische betekenis ligt
recreatieparken zoals Duinrell
(net buiten Pactgebied) met
aantrekkingskracht. Belangrijke
waardoor het gebied bekend
ontbreken.

in grootschalige
en Snowworld
een landelijke
publiekstrekkers,
komt te staan

Beleid
De provincie zet zich in om de knelpunten en
barrièrewerking in de toegankelijkheid van het
gehele landelijk gebied op te lossen, recreatieve
verbindingen te realiseren en onverharde paden
voor wandelaars te behouden. Speerpunten hierbij
zijn het ontwikkelen van een concentratiepunt aan
de Vliet, een fietspad naar zee en een wandelpad in
de dwarsrichting door het gebied (boardwalk).
Een toename van de verblijfsrecreatie in
rijksbufferzones is niet toegestaan.
Daarnaast heeft de provincie in 2010 de nota
wandelroutenetwerk met bijbehorende kaart
vastgesteld.
Visie ANWB
De ANWB heeft in 2009 een visie op de recreatieve
inrichting van het Groene Hart opgesteld. Zij
constateert hierin een grote behoefte aan
recreatiemogelijkheden nabij de grote steden.
Met name is er behoefte aan wandelen, fietsen en
van de natuur genieten. Half open landschappen
zijn daarbij zeer in trek. Zij is voorstander van het
instellen van een stadregionaal park in de zone van
de landgoederen tot en met de Vlietlanden voor de
bevolking van Leiden en Den Haag. Zij gaat uit van
het versterken van de verschillende landschappen
en hun karakteristieken. Zij ziet de Veenwetering als
belangrijke ruggengraat van het park en ook de Vliet.
De Kniplaan ziet ze als belangrijke dwarsverbinding.
Als mogelijke kostendragers ziet zij verdichting
met rode functies in de landgoederenzone en een
mogelijk golfterrein. Een nieuw golfterrein in de
Veenzijdse polder is door de gemeente Wassenaar
afgewezen.
Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide
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Problematiek
• De relatie tussen de stad en het land
is veranderd en vraagt om een nieuwe
benadering van het gebied.
• Het bestaan van het gebied, haar diverse
landschappen en de toeleidingswegen is niet
breed bekend bij bewoners uit de omgrenzende
stedelijke gebieden en uit de verdere omtrek
van het gebied.
• In de recreatieve routemogelijkheden voor
wandelen en fietsen ontbreken schakels, die
de mogelijkheden voor recreatief gebruik
kunnen vergroten. Er is behoefte aan meer
belevingsmogelijkheden in de diverse
deelgebieden. Er worden veel plannen
ontwikkeld voor nieuwe paden. Deze houden
vaak onvoldoende rekening met de bestaande
mogelijkheden en de bestaande waarden
binnen het plangebied. Zo liggen er diverse
ideeën voor paden door het kwetsbare
weidevogelgebied in de strandvlakte
(boardwalk, polderpad en fietspad naar zee).
Ook liggen er diverse voorstellen voor paden in
de Duivenvoordecorridor.
• Een probleem en risico is het oneigenlijk
gebruik van paden door andere doelgroepen
(fietsers, brommers). Hiervoor dienen goede
ontwerpoplossingen te worden bedacht.
• In de duinen is behoefte aan recreatieve
rondjes in aanvulling op de grote, drukke
noord-zuidroutes en de kleine rondjes vanuit
bepaalde punten.
Voorgenomen ontwikkelingen
• Verdichten en uitbreiden van het recreatieve
netwerk.
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• Ontwikkelen concentratiepunt aan de Vliet /
ontwikkelen Vliet tot ‘blauwe poort’.
• Ontwikkelen iconen, zoals kasteel
Duivenvoorde, de molengang en Meijendel
ten behoeve van de bekendheid bij een breder
publiek. Voor kasteel Duivenvoorde zijn in het
projectplan de herinrichting van het park en de
paden en een nieuwe parkeerplaats voorzien.
• Ontwikkelen park-lanes: fraaie toegangswegen.
• Ontwikkelen recreatieve transferia bij
Leidschendam en Stompwijk.
• 	Stichting Horst & Voorde wil een eigen huisstijl
ontwikkelen om de landgoederenzone meer
bekendheid te geven en eenheid uit te stralen
in de informatievoorziening.
• De vereniging Leefbaar Voorschoten wil meer
informatieborden gaan plaatsen met informatie
over de vele buitens van Voorschoten, met
inbegrip van de verdwenen buitens (“de Gordel
van Smaragd”).

•

Bouwstenen voor de visie
• Het is van belang verschillende soorten
recreanten te onderscheiden en hier de
recreatieve voorzieningen en paden via een
systeem van zonering, recreatieve poorten,
diverse bezoekpunten en recreatieve
netwerken (wandelen, fietsen, ruiterroutes,
varen) op af te stemmen. De massatoerist
is tevreden met de breed aangeboden
voorzieningen rond de recreatieve poort. De
natuur- en landschapsgenieter zoekt meer zijn
eigen weg en wil hier meer moeite voor doen.
• Routes dienen zeer zorgvuldig ontwikkeld te
worden. Kijk goed naar de mogelijkheden van
bestaande paden en houd zeer zorgvuldig
rekening met bestaande waarden zoals

•

•
•
•

weidevogelgebied en de bijbehorende rust.
Een optie is om weidevogelgebieden vanuit
de rand zichtbaar te maken, alleen onder
begeleide excursies te bezoeken en tijdens
het broedseizoen de paden af te sluiten.
Bouw barrières in voor een te gemakkelijke
benadering van kwetsbare gebieden voor de
stedeling, bijvoorbeeld door de toegang tot
kwetsbare gebieden verder af te leggen van de
stad.
Er liggen wellicht mogelijkheden in het
landgoederenlandschap van Wassenaar
de recreatieve wandelmogelijkheden te
verbeteren, door bijvoorbeeld een bredere
openstelling van landgoederen met een
NSW status en het verbinden van de
wandelmogelijkheden tussen de diverse
landgoederen; geen rondje via de zelfde inen uitgang, maar doorlopende, verbindende
routes. Daarnaast is meer informatie over de
landgoederen gewenst. Er zijn buiten weinig
aanduidingen over de diverse landhuizen en
landgoedparken.
Er liggen kansen voor het gebruik maken
van de landschappelijke thematiek bij
routes in de diverse deelgebieden (zoals een
boerderijenwandelroute nabij Wassenaar en
een cultuurroute vanuit Meijendel).
Versterken van de Molendriegang en de relatie
tussen de drie iconen.
Er liggen lansen de Vlietzone een bredere
recreatieve betekenis te laten vervullen.
De ANWB is bereid een rol op zich te
nemen in de communicatie van het gebied.
In de vorm van wandel- of fietsgidsen
zouden de recreatieve mogelijkheden en
de toegangswegen van het gebied meer
bekendheid kunnen krijgen bij het pubkliek.
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Ecologie

Bestaande natuur en prioritaire
nieuwe natuur
Natura 2000 gebied
Waternatuurgebied
Overig nieuwe natuur
Zoekgebied nieuwe natuur
Belangrijke weidevogelgebieden
Landgoederen
Ecologische verbindingszone (evz)
Gewenste natte evz
Gewenste droge evz
Knelpunt evz
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4.5	ecologie
Het gebied bevat hoge natuurwaarden, welke voor
een belangrijk deel wettelijk zijn beschermd. Deze
wettelijke bescherming geldt met name voor het
duingebied. Binnen het duingebied treffen we een
duidelijk onderscheid aan tussen de hoger gelegen,
kalere duintoppen en de lager gelegen, nattere en
beplante duinvalleien. De duinen kennen van west
naar oost een opeenvolging van de zeereep, de
paraboolduinen met kleine, vochtige valleitjes, de
grote middenvalleien, de lage binnenduinen tot ca
10m en de hoge binnenduinen tot ca 35m in het
oosten. Het voormalige bollengebied Lentevreugd
ten noorden van Wassenaar is recent opgekocht en
ingericht als natuurgebied.
Daarnaast is een groot deel van de bossen en
hakhoutpercelen binnen de landgoederenzone
onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur,
deze zijn ecologisch van belang voor eekhoorns,
vleermuizen, spechten en uilen.
De open, relatief extensief gebruikte agrarische
gronden binnen het plangebied vervullen een
belangrijke rol voor de instandhouding van de
weidevogels. Naast algemene weidevogels komen
ook zeldzamere soorten voor, waaronder de
tureluur, slobeend, kuifeend, krakeend, zomertaling
en wintertaling. De openheid van het gebied
en een aangepast beheer zijn beide van belang
voor het behoud van deze weidevogelgebieden.
Er is veel belangstelling bij agrariërs voor onder
andere weidevogelbeheer, slootkantenbeheer en
vluchtstroken. De aanwezige wateringen, vaarten
en plassen vormen een netwerk voor water- en
oevergebonden soorten.

Beleid
Van de duinen naar het oosten zijn de ecologische
relaties nog zwak ontwikkeld. De provincie heeft
daarvoor ecologische verbindingen gepland tussen
de duinen en het Groene Hart. Eén verbinding
loopt vanaf voormalig vliegveld Valkenburg via de
landgoederen Zuidwijk, Santhorst en de Horsten
naar de Duivenvoordecorridor om vervolgens in het
Groene Hart uit te komen. De andere verbinding
loopt zuidelijk van de Horst en Voordelaan richting
de Duivenvoordecorridor naar het Groene Hart toe.
De Provincie Zuid-Holland zet zich daarnaast nog
in om een Groenblauwe Slinger te ontwikkelen
van doorlopende natuur- en recreatiegebieden
tussen Midden-Delfland en het Groene Hart.
Met deze groen-blauwe dooradering wordt een
kwaliteitsimpuls voor het landschap nagestreefd.
Aan de rand van de duinen wordt ernaar gestreefd
om het uittredende duinwater beter te benutten
voor natuurontwikkeling en waterkwaliteit. Langs de
binnenduinrand is daarvoor een schoonwatercircuit
voorzien, waarin het uittredende water zo lang
mogelijk vastgehouden kan worden en zo optimaal
mogelijk benut kan worden.
Problematiek
• Het behouden van de gewenste milieukwaliteit
van de bestaande natuurwaarden in het
plangebied vormt vaak een probleem. In de
duinen vindt bijvoorbeeld verrijking plaats van
de van oorsprong voedselarme graslanden
door stikstof.
• Het werkelijk behouden, aanvullend inrichten

en vasthouden van de ruimte voor de
aangegeven ecologische verbindingszones is
een grote opgave in dit gebied. De werking van
deze verbindingszone zal alleen slagen, indien
ecopassages worden aangelegd om de diverse
infrastructuur te kruisen.
Ontwikkelingen
• Dunea is bezig met het opstellen van een
beheerplan voor het duingebied.
• Het plan voor de Groene Buffer omvat ook de
realisatie van de ecologische verbinding door
dit gebied.
• Stichting Horst en Voorde en Staatsbosbeheer
werken samen aan een project ter versterking
van de natuurwaarden en de natte ecologische
infrastructuur in het weidegebied in de
strandvlakte. Maatregelen bestaan uit de
aanleg van nieuwe water- en moeraselementen
en een aangepast grasland- en peilbeheer.
Bouwstenen voor de visie
• De biodiversiteit binnen de landgoederenzone
veiligstellen
• De openheid en rust van weidevogelgebieden
veiligstellen
• Actief versterken van de ecologische structuur
en het opheffen van barrières
• Kwalitatief hoogwaardig kwelwater benutten
voor natuurontwikkeling
• Nieuwe natuurontwikkeling waar
mogelijk integreren met andere functies
(recreatiepaden, beheer door agrariërs, herstel
van cultuurhistorische waarden, etc).
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9 Terveken
10 Clingenbosch
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12 Beukenhorst
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14 Ivecke
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16 Wiltzangk
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Landgoederen en buitenplaatsen
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4.6 Beeldkwaliteit gebouwde omgeving
Het plangebied
onderscheidt een aantal
verschillende bewoningstypen, gebaseerd op
hun ontstaansgeschiedenis en hun ligging in het
landschap. Voor elk van deze bewoningstypen
wordt nader ingegaan op de beeldkwaliteit. De
bewoningstypen zijn onderscheiden naar:
•
Landgoederen en buitenplaatsen
•
Boerderijlinten
•
Villawijken
Daarnaast wordt ingegaan op beeldkwaliteit van de
thema’s:
•
Infrastructuur
•
Randen omgeving

Boerderijlinten
De ondergrond en het gebruik van het land hebben
geleid tot het ontstaan van diverse boerderijlinten
in Duin, Horst en Weide. De bodemopbouw is
bepalend voor de diepte van het grondwater, dat op
zijn beurt weer van belang is voor de mogelijkheden
die er voor de landbouw waren.
Op de strandwallen ontstonden boerderijen omdat
ze hoger dan de omgeving lagen en hiermee droog
genoeg waren voor vestiging. De smalle strandwallen
bestaan uit fijn zand en hebben een ondiepe
grondwaterstand, wat deze zones geschikt maakt
voor landbouw. Ook de vochtigere aangrenzende
strandvlakten waren uitermate geschikt voor
landbouw. Een van de eerste boerderijlinten in
het gebied (15e / 16e eeuw) is het lint dat ligt
tussen Leidschendam en Voorschoten, tussen de
Vliet en de Rijksstraatweg. De boerderijen waren
middels vaarsloten aangesloten op de Vliet, de
Veenwatering en de Dobbewatering. De boerderijen
ontstonden op de randen van de strandwallen.
Ook langs de Kaswatering en de Oostdorperweg,
ten noorden van Wassenaar, ontstonden in de 16e
eeuw boerderijlinten op de rand van een strandwal.
De onderlinge afstand tussen de boerderijen
werd bepaald door het formaat van een rendabel
boerenbedrijf in die tijd.

boerderijcomplexen als hun ligging en hun
landschappelijke structuur zijn karakteristiek voor
het veenweide gebied.
Met de ontginning van het veengebied ontstonden
daarvoor al de linten van Wilsveen en Stompwijk.
Het veen is ontgonnen vanaf ontginningsassen, de
ontsluitingswegen langs hoofdwatergangen. De
boerderijen staan hier van oudsher dichter op elkaar
vanwege de opstrekkende verkaveling die in het
veen werd gehanteerd (vanaf de ontginningsbasis
in een smalle strook naar achteren). Doordat de
omgeving is gezakt (klink en oxidatie) liggen de
ontginningsbases nu hoger in het landschap.
Op de rand van de Zoetermeersemeerpolder is in
de 17e eeuw een lintstructuur van boerderijen aan
twee kanten van de Ringdijk ontwikkeld. Van hieruit
startte de ontginning van de droogmakerij, nadat
het meer was leeggemalen.

Een veenweidelint is de ontginningsbasis van het
erachter gelegen veen. In de veenweidelinten
van Duin Horst & Weide liggen nog altijd enkele
zeer oude boerderijcomplexen. Zowel deze
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Landgoederen en buitenplaatsen
Het aantrekkelijke natuurlandschap tussen Den Haag
en Leiden vormde met zijn reliëfrijke strandwallen
een uiterst geschikte vestigingslocatie voor
welgestelde stedelingen die op zoek waren naar rust,
ruimte en natuur. De aanwezige wateringen, welke
fungeerden als trekvaarten en de Rijksstraatweg
(Leiden – Den Haag) zorgden ervoor dat transport
tussen het buitenverblijf en de stad gemakkelijk
was. De meeste landgoederen bestaan van
oorsprong uit een 17e of 18e eeuwse buitenplaats
met een fraai landhuis, koetshuis, waterpartijen,
een oprijlanen omgeven door groen en zichtlijnen
op de omgeving. Rondom de buitenplaatsen werden
de ‘woeste’ gronden omgevormd tot ontworpen
parkbossen, tuinen en lanenstelsels. In de 19e eeuw
werden sommige buitenplaatsen gesplitst of juist
samengevoegd tot nieuwe landgoederen. In de
geschiedenis zijn er ook weer buitens verdwenen.
Bijzonder in het gebied is Kasteel Duivenvoorde
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en de aan elkaar grenzende landgoederen van de
Horsten. Deze voormalige landgoederen van Prins
Frederik nemen een unieke plaats in binnen het
landschap. De Horstlaan en de Buurtweg hebben
nog hun oorspronkelijke profielen.
Villawijken
Door de aanwezige buitenplaatsen en landgoederen
vestigde zich ook andere welgestelden in deze
regio. Villadorpen zijn bij bestaande nederzettingen
gebouwd, maar hebben een eigen, ontworpen,
aanleg. Voorbeelden in het plangebied zijn de Kievit
(1914) en Rijksdorp (1920-1925). Na deze periode
werden agrarische gronden onteigend of delen
van landgoedbossen verkocht voor de verdere
uitbreiding van Wassenaar met villa’s. Voor de
vestiging werden eerst de strandwallen gebruikt,
later werden ook de open strandvlakten opgevuld
met als gevolg dat de strandvlakten sterk verdicht
zijn met woningen en groenaanleg en niet meer als
vlakte herkenbaar zijn.

Infrastructuur
De oriëntatie van de infrastructuur is gelijk aan
die van de geomorfologie. Het landschap van
strandwallen en –vlakten is rijk aan historische
wegen die liggen op de grens van deze hoger en
lager gelegen gronden. De Rijksstraatweg Den HaagLeiden en de Veursestraatweg zijn hier duidelijke
voorbeelden van. De Schouwweg en Buurtweg zijn
voorbeelden die van belang zijn voor de ontsluiting
van de boerderijen en landgoederen op de
strandwallen.
Door de jaren heen is er rondom de wegen wel
het een en ander veranderd. Met name het
landgoedkarakter van de Rijksstraatweg is door
de toename van het autoverkeer en bijbehorende
geluidsremmende maatregelen (geluidschermen)
veranderd in een verkeerskundige autoweg die
dwars door het landschap snijdt. Het zicht op en de
relatie met de aanliggende buitens is nog slechts
sporadisch aanwezig.
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Belangrijke dwarsverbindingen die haaks op de
geomorfologie staan zijn de Papeweg, de Horstlaan
en de landscheiding. De Papeweg is de belangrijkste
verbinding tussen de kernen van Wassenaar en
Voorschoten, die als dwarsweg is aangebracht om de
strandvlakte over te steken. De landscheiding is de
historische grens tussen het Hoogheemraadschap
van Rijnland en Delfland. Het vernieuwde tracé van
de N14 heeft ervoor gezorgd dat de landscheiding
een (zicht)barrière blijft tussen de stad en het
agrarisch open landschap.
Voorheen vormden waterlopen, slootjes en dijken
met daarop smalle, onverharde wegen (vaak gelegen
tussen veenplassen) de verkeersinfrastructuur. In
het veenweidegebied is het nog altijd deze structuur
die de hoofdontsluiting van het gebied vormt. Enkele
nieuwe recreatieve verbindingen lopen dwars door
het weidegebied.

Beleid infrastructuur

Beleving van de randen

Belangrijke infrastructurele projecten vormen de
Rijnlandroute en de parallelstructuur langs de A4.
De Rijnlandroute loopt langs de noord-oostelijke
zijde van het Pactgebied. Deze weg zal grote impact
hebben op de omgeving en de omvang van de
groene bufferzone. Zeer zorgvuldige afwegingen
over het nut en de noodzaak zijn hier gewenst.
De parallelstructuur langs de A4 zorgt ervoor dat de
Westvlietweg en Oostvlietweg als recreatieve route
geschikt en aantrekkelijk gemaakt worden voor
langzaam verkeer.
De A4 met het aangrenzende open weidelandschap
is door het Rijk aangewezen als snelwegpanorama.
Door de kwaliteit van de snelwegomgeving te
bevorderen worden verrommelde gebieden
aangepakt en zal de beleving van het landschap
positief worden beïnvloed, zowel vanaf de
snelweg als intensief gebruikte openbare ruimte als
vanuit het landschap zelf.
Daarnaast zijn er nog enkele recreatieve verbindingen
gepland die de hoofdinfrastructuur kruisen.

Naast de zichtlijnen die er op of vanuit de
landgoederen in het landschap zijn, is er door de
grote openheid binnen het agrarisch landschap
ook een sterke zichtrelatie met het aangrenzende
landschap en de kernen. Vanaf het strand
ervaart men de oneindigheid van de zee. Door de
afwisselende hoogten binnen het duingebied is de
beleving ook divers. Vanaf hoge duintoppen zijn
de badplaatsen Scheveningen en Katwijk te zien
en in de duinvalleien is de ervaring van de ruimte
kleinschalig. Het polderlandschap tussen Wassenaar
en Katwijk wordt door de aanwezigheid van de
diverse bosjes als kleinschalig ervaren met weinig
zicht op de omliggende kernen. De overgang naar de
duinen is hier heel markant als rand waar te nemen.
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Beleving van de randen

Beleid nieuwe bebouwing

Door de grote openheid van de Papenwegse en
Duivenvoorde/Veenzijdse polder is er een sterke
zichtrelatie op de skyline van de omliggende kernen
van Leiden en Den Haag. De fysieke aanwezigheid
van de stad maakt de openheid van het agrarisch
landschap des te waardevoller.

Het landschappelijk, groene en cultuurhistorische
karakter van het gebied is al tientallen jaren
beschermd in het kader van het Rijksbufferzonebeleid. In de afgelopen jaren zijn de randen van de
bufferzone stukje bij beetje verder verstedelijkt,
maar ook op nadere plaatsen heeft verstedelijking
plaats gevonden. De nieuwe verstedelijkingsopgave
van de provincie zal plaatsvinden in het bestaande
stedelijke gebied, zo blijft de identiteit van het
landelijk gebied behouden en kan waar mogelijk
versterkt worden.

Binnen de Duivenvoordecorridor zijn er vanaf de
Veursestraatweg beperkte zichtlijnen haaks op de
weg door de huidige coulissenwerking van beplanting
en van met name kassencomplexen. De beplanting
rondom de recreatieplassen draagt ertoe bij dat
deze vanaf de Vliet of de A4 niet zichtbaar zijn. Vanaf
de A4 is er alleen zicht op het snelwegpanorama van
Wijk en Wouden, het open agrarisch landschap in
een sterk verstedelijkte regio met de kerktorens
van Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp als bakens in
dit landschap. Vanuit de aanwezige lintbebouwing
in het veenweidegebied is er een sterke zichtrelatie
op de bebouwing (met skibaan) van Zoetermeer, die
overigens wel een fraaie groene rand als voorgrond
heeft.

De enige grootschalige woningbouwopgave in het
buitengebied is voorzien op het voormalig vliegveld
Valkenburg, juist buiten het plangebied.
De
uitwerking hiervan vindt nog plaats. Wel is duidelijk
dat de concentratie aan bebouwing plaats vindt aan
de oostzijde van het vliegveld. De westelijke zijde zal
aansluiten bij de openheid van de polder met onder
andere natuurontwikkeling. Bij de herinrichting van
de Duivenvoordecorridor is nieuwe woningbouw aan
de orde ter sanering van de kassen. In het plangebied
is verder de inzet van de Ruimte voor ruimte regeling
mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Problematiek
• Buitenplaatsen hebben moeite om economisch
rendabel te blijven. Dit kan leiden tot
achteruitgang van beheer en onderhoud van
bebouwing en beplantingen of verlies van
de ruimtelijke kwaliteit en samenhang door
nieuwe functies.
• Bedrijfsbeëindiging van boerderijen,
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•
•

•
•

functieverandering en herontwikkeling kunnen
leiden tot verlies van het agrarisch en landelijk
karakter.
Toename van villa’s, sluimerende
verstedelijking met alle gevolgen van dien.
Toenemende verkeersmaatregelen op wegen,
zoals borden, drempels, geluidwerende
voorzieningen en verbreding welke leiden tot
verwijdering van de beplanting en afname van
het karakteristieke profiel en de beeldkwaliteit.
Barrièrewerking van infrastructuur.
Ruimtelijke impact van nieuwe infrastructuur.

Bouwstenen voor de visie
• Opheffen van barrièrewerking van bestaande
infrastructuur in bestaande en toekomstige
ecologische en recreatieve verbindingen.
• Nieuwe infrastructuur gebruiken als impuls
voor natuur- en landschapsontwikkeling en
langzaam verkeer routes.
• Behouden snelwegpanorama A4.
• De Ruimte voor Ruimte regeling toepassen om
ongewenste situaties te saneren.
• Historische structuren benutten voor
recreatieve ontsluitingen.
• Versterken van gebiedseigen groen.
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subsidie
mogelijkheden
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Voor de verdere ontwikkeling en instandhouding

Subsidies aan
overheidsinstanties,
organisaties en
instanties en
particulieren

van landschappelijke kwaliteiten is, naast een
heldere ontwikkelingsrichting, ook geld nodig.
Projecten die in het kader van het LOP worden
gedefinieerd, hebben een verhoogde kans van

Europees

Rijk

Provinciaal

slagen wanneer ze aansluiten bij doelen waaraan
subsidie is gekoppeld. Daarom is in dit hoofdstuk
samengevat welke subsidies voor Duin, Horst en
Weide mogelijk toepasbaar zijn.

POP2

FES

(ELFPO)

(Nota Ruimte)

Versterken
concurrentievermogen
land- en bosbouwsector

Provinciaal
Meerjarenprogramm
a Landelijk Gebied
2007-2013

ILG

SNL
Natuur

Verbetering van milieu en
platteland

Verbetering leefkwaliteit
platteland en diversificatie
van plattelandseconomie

Landschap en
Cultuurhistorie

Groenblauwe
diensten
(particulieren)

Sociaal-economische
vitaliteit

Uitvoeren Leader- aanpak

Brimsubsidie
Interreg

(particulieren)

(EFRO)

Schema Subsidiestroom naar overheidsniveau

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide

61

Plattelandsontwikkelingsprogramma
2007-2013 (pop2)
POP2 is een Europees subsidieprogramma dat is
gericht op de versterking van de concurrentiekracht
van de land- en bosbouwsector, het verhogen van
de kwaliteit van natuur en landschap en op de
verbetering van de leefbaarheid op het platteland
en diversificatie van de plattelandseconomie.
De Nederlandse doelen hierin zijn een goed
evenwicht tussen de kwaliteit van natuur en
landschap en het gebruik daarvan voor wonen,
recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden.
Tevens wordt er ingezet op de versterking van de
concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector.

Interreg
De EU wil dat de ruimtelijke kwaliteit duurzaam
en kwalitatief verbeterd wordt om het landschap
aantrekkelijk te houden. Interreg is een initiatief
dat subsidie verleent aan creatieve, vernieuwende
projecten op het gebied van Europese
samenwerking aan duurzame ruimtelijke en
regionale ontwikkelingen. Projecten dienen te
worden uitgevoerd door partners uit tenminste
twee
verschillende
landen.
Subsidiegelden
komen uit het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO). Behalve de Europese subsidie
kent het rijk een aanvullende subsidieregeling
(Projectstimuleringsregeling
en
de
Rijks
cofinancieringsregeling Interreg IV).

FES-gelden (fonds economische
structuurversterking)
De FES-gelden van het rijk bieden mogelijkheden
om projecten uit te voeren die voldoen aan de
doelstellingen die zijn gesteld in de Nota Ruimte.
Hoofddoel is ruimte scheppen voor de verschillende
ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak
dat ons in Nederland ter beschikking staat.
Daarnaast:
• versterking
van
de
internationale
concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en een vitaal
platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)
nationale ruimtelijke waarde en
• borging van de veiligheid (in alle opzichten).
Ook is er geld voor deze doelen beschikbaar voor
projecten uit Nationale Landschappen (waaronder
het Groene Hart, Uitvoeringsprogramma Groene
Hart 2007-2013).
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Regeling

Subsidie Natuur- en
Landschapsbeheer

Soort
bijdrage

Onderdelen
die vallen
binnen
regeling
Te
financieren
elementen
t.b.v.
onderdelen

Jaarlijkse bijdrage
[Subsidieregeling
Natuur- en Landschapsbeheer]

Natuurbeheer
(zie kaart
beheertypen)

Conform
beheertype

Agrarisch
Natuurbeheer
(zie kaart
beheertypen)

Beheer LandschapsElementen
(gehele buitengebied)
[index natuur en
landschap]

Weidevogelgebied

Eenmalige bijdrage aan fysieke
maatregelen
[Kwaliteitsimpulsen Natuur en
Landschap]

Probleemgebieden
(zie kaart
probleemgebieden)

Groen-blauwe
landschapselementen
(per landschapstype)

Recreatievoorziening
(enkel i.c.m.
beheersubsidie)

Compensatie
Natuurlijke
handicaps

Akkerfaunagebied
(nvt)

Ganzenfoerageergebied (nvt)

Botanisch waardevol
grasland

Botanisch waardevol
akkerland (nvt)

Grondverwerving van
BBL (koopplicht
aangewezen gronden
nieuwe natuur)

Functieverandering van
bestaande landbouw
naar natuur
(gehele buitengebied)

Investeringssubsidie
(zie ambitiekaart)

Natuurterrein
openstellen
voor publiek

verbetering natuurkwaliteiten
in bestaand natuurterrein
(zie kaart natuurbeheer)

Inrichtingsmaatregelen
recreatie
(eenmalig)

Inrichting in bestaand
natuurterrein
om van aanwezige
beheertype
over te stappen naar
gewenste beheertype
Inrichting van landbouwgrond
naar natuurterrein
(gehele buitengebied)

Inrichting op landbouwgrond
ter verhoging van kwaliteit
aanwezige agrarische
beheertype

Inrichting op landbouwgrond
met als doel het aanleggen
van landschapselementen

Bron: Natuurbeheerplan provincie Zuid-Holland 2009 en Ontwerp-Aanvulling 2010
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: http://www.zuid-holland.nl/natuurbeheer

Bron: Natuurbeheerplan provincie Zuid-Holland 2009 en Ontwerp-Aanvulling 2010
Voor meer informatie kunt u kijken op de website: http://www.zuid-holland.nl/natuurbeheer

[…] Officiële benaming
(…) Gebiedsspecifiek

[…] Officiële benaming
(…) Gebiedsspecifiek

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide

63

Agenda vitaal platteland (AVP) /
investeringsbudget landelijk gebied (ILG)

Subsidie natuur en landschapsbeheer
(SNL)

De subsidieregeling is bedoeld om het landelijk
gebied mooi en vitaal te houden. Voor deze
rijkssubsidie ligt de verantwoordelijkheid van
uitvoering bij de provincie.
Doelstelling binnen het ILG is het realiseren van de
rijksdoelen voor de inrichting van het landelijk gebied.
Provincies voeren de regie, maar samenwerking met
gemeenten en waterschappen is nodig om te komen
tot een integrale regionale gebiedsontwikkeling.
Het ILG is onderdeel van het tweede Europese
Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2).

Het Natuurbeheerplan 2009 is door de provincie
vastgesteld naar aanleiding van een nieuw
subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer.
Hierin wordt een onderverdeling gemaakt naar de
‘Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer’
en de ‘Kwaliteitsimpulsen Natuur en Landschap’.

Thema’s die onderdeel zijn van het AVP/ILG zijn:
1. Natuur
• Realisatie Natuur
• Water
• Duurzaam bodemgebruik
2. Landschap en cultuurhistorie
• 	Nationale Landschappen
• Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit
• Versterking cultuurhistorie en aardkundige
waarden
3. Sociaal-economische vitaliteit
• 	Structuurverbetering landbouw
• Duurzame landbouw
• Verbrede landbouw
• 	Streekidentiteit
• Leefbaarheid
• Recreatie

Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapbeheer
is sinds 1 januari 2010 het nieuwe stelsel van
subsidieverlening. Particulieren en instanties
kunnen hier subsidies aanvragen voor het in beheer
hebben van natuur, agrarische natuur of voor
functieverandering en inrichting van natuur en/of
landschapelementen.

LOP 2010+
Na vaststelling van een LOP kon er in 2010 subsidie
verkregen worden voor uitvoering van projecten
uit het uitvoeringsprogramma. Vanuit deze
subsidieregeling is maximaal 50% subsidiabel, tenzij
deze subsidie gecombineerd wordt met andere
subsidies. In dat geval wordt er voor maximaal 75%
gesubsidieerd, zodat de eigen investering van de
gemeente 25% bedraagt. Of deze regeling na 2010
wordt voortgezet is nog onzeker.

Met dit nieuwe subsidiestelsel is de PSN (Natuur)
en PSAN (agrarische natuur) komen te vervallen.
Bijbehorend schema geeft inzicht in de diverse
onderdelen van deze regeling waar particulieren
gebruik van kunnen maken. Helaas is in het
plangebied wel het weidevogelbeheer opengesteld
door de provincie, maar niet het slootrandenbeheer.

Onlangs is het plangebied Duin, Horst en Weide in
een bestuurlijk overleg voorgesteld als prioritair
gebied. Alleen in deze gebieden zijn subsidiegelden
van het ILG en de POP subsidies voor een vitaal
platteland inzetbaar. De vaststelling van deze
aanwijzing is dus van groot belang.
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Gebiedsprogramma’s
Het Gebiedsprogramma Duin Horst Weide / Land
van Wijk en Wouden van Holland Rijnland en
het groenbeleidsprogramma van Stadsgewest
Haaglanden geven beiden financiële mogelijkheden
aan voor diverse projecten in het plangebied. De
verordening voor het Groenfonds Haaglanden is
vastgesteld. vanaf 2011 start een bijdrage voor de
TOP 30 projecten.
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6

deelgebieden
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In dit hoofdstuk zijn de ruimtelijke kwaliteiten
die bijdragen aan de identiteit van het landschap
specifiek per deelgebied benoemd. Tevens zijn per
deelgebied de aandachtspunten aangegeven. Bij de
visievorming is het van belang juist de verbindingen
en de samenhang tussen de deelgebieden in het oog
te houden en de gewenste relaties van het gebied
met de aangrenzende steden en groengebieden.
In de visie zullen de opgaven per deelgebied nader
worden benoemd.
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Duin
1. Strand
2. Duinen

1

Horst
3. Landgoederenzone Wassenaar
4. Kleinschalig poldergebied
5. Strandvlakte Veenwatering
6. Duivenvoorde corridor

4
2

Weide
7. Plassengebied de Vlietlanden
8. Hollands veenweidegebied
9. Droogmakerijenlandschap Stompwijk

3
5

6

7

8

9

Landschapsontwikkelingsplan Duin, Horst en Weide

67

1		Strand
Ontstaan
Wind en zee als landschapsvormende processen

Inventarisatie aandachtspunten
• Geleiden van drukte op topdagen
• Behouden beleving onbegrensd uitzicht

Ruimtelijke kwaliteiten
• Smalle strook open(bare) ruimte aan de
oostzijde omsloten door de duinen
• Bebouwing concentreert zich bij strandopgang
in de vorm van strandtenten
• Seizoensgebonden recreatie, ‘s zomers zeer
intensief en ‘s winters extensief
• Geen kernen aan zee
• Onbegrensd zicht
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2		

Duinen

Ontstaan
Wind en zee als landschapsvormende processen
vanaf 1000 na Chr. De naaldbossen zijn aangeplant
vanaf de 20e eeuw.
Ruimtelijke kwaliteiten
• Reliëfrijk landschap van hoge duintoppen en
lage duinvalleien
• Verspreid liggende 17e eeuwse
duinontginningen en de 19e eeuwse ontginning
Meijendel
• Hoge archeologische waarde en zeer hoge
verwachtingswaarden (o.a. verstoven
nederzettingen)
• Samenhangende restanten van de Atlantikwall
• Afwisseling tussen zeer open en zeer besloten
ruimten
• Systeem van drinkwaterinfiltratie
• Uitgebreid netwerk van recreatieve
verbindingen

Inventarisatie aandachtspunten
• Bescherming en versterking van de
natuurkwaliteit
• Verbetering en uitbreiding van het fiets- en
wandelnetwerk
• Behoud, versterking en kennisverbreding van
de ruimtelijke samenhang van de Atlantikwall
• Behoud kenmerkende open duinontginningen
• Afstemming tussen natuurwaarden en
cultuurhistorische waarden in een beheerplan
en afstemming met versterking van recreatieve
mogelijkheden via zonering
• Opvangen van de eerste recreatiedruk nabij
woonwijken
• Ontwikkelen Meijendel als “icoon” van het
gebied
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3

Landgoederenzone Wassenaar

Ontstaan
Het strandwallencomplex kent zijn oorsprong in de
geologische processen van de laatste 12.000 jaar. In
deze periode heeft het landschap zich ontwikkeld
van oost naar west. De zee voerde via inhammen klei
en zand aan en dit hoopte zich op tot langgerekte
ruggen, nu beter bekend als strandwallen. Achter
de strandwallen, op de veel dieper gelegen delen,
ontwikkelden zich meters dikke veenpakketten. Het
veen is ontgonnen vanaf ongeveer het jaar 1000.
Door het graven van sloten werden de gronden
benut voor akkerbouw. De reliëfrijke strandwallen
vormde een uiterst geschikte vestigingslocatie voor
welgestelde stedelingen die op zoek waren naar
rust, ruimte en natuur. Dit leidde tot de stichting
van diverse landgoederen en buitenplaatsen wat
uiteindelijk heeft geresulteerd in het hedendaagse
lommerrijke karakter.
Ruimtelijke kwaliteiten
• Lommerrijk landschap bestaande uit bijna
ononderbroken aaneenschakeling van
landgoederen, buitenplaatsen, bossen, parken
en villawijken in aansluiting op de kernen
Wassenaar en Den Haag
• Delen van de Atlantikwall liggen in de
binnenduinrand
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• Waterstaatkundige structuren van vaarsloten
en wateringen parallel aan de kustlijn
• Boerderijlinten parallel aan de strandwallen
• Historisch wegenpatroon parallel aan de
kustlijn
• Karakteristieke historisch functionele
differentiatie in type bebouwing (villawijken,
buitenplaatsen, arbeidersbuurten en
boerderijcomplexen )
• Zichtlijnen vanuit de landgoederen op
markeringspunten in de omgeving en het
omringende landschap
• Hoge archeologische verwachtingswaarde
Inventarisatie aandachtspunten
• Herkenbaar maken en herstellen kenmerkende
langgerekte landschappelijke structuur van
strandwallen
• Verbeteren beperkte openstellingen
landgoederen en buitens en verbeteren
informatie
• Verbeteren verbindingen tussen de duinen,
strandwallen en de strandvlakten
• Tegengaan sluimerende verrommeling
• Herstellen zichtbaarheid landgoederen en
buitenplaatsen vanaf de N44
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4	Kleinschalig poldergebied
Ontstaan
Mondingsgebied en het oorspronkelijke estuarium
van de Oude Rijn
Ruimtelijke kwaliteiten
• Kleinschalig open polderlandschap
• Beplanting concentreert zich langs wegen en
erven
• Delen van de Atlantikwall en het voormalig
militair vliegveld Valkenburg
• De wateringen (Wassenaarsche watering,
Kaswatering, Katwijkse watering) als
hoofdlijnen van waterhuishouding
• Afwisselend landschap door variatie in
grondgebruik
• Historische boerderijen en bollenschuren
• Molens
• Hoge archeologische verwachtingswaarde
• Markante overgang naar de duinen
• Uitzichten over het gebied

Inventarisatie aandachtspunten
• Herontwikkeling voormalig vliegveld
Valkenburg
• Ontwikkelen van de Groene Buffer met een
goede ecologische en recreatieve verbinding
• Rijnlandroute alleen ontwikkelen zonder
aantasting van de Groene Bufferzone en zonder
nadelige invloeden op het open landschap, de
rust en de luchtkwaliteit
• Uitbreiding recreatieplas Valkenburgse Meer
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5	Standvlakte Veenwatering
Ontstaan
Achter de strandwallen, op de veel dieper
gelegen delen, ontwikkelden zich meters dikke
veenpakketten. Het veen dat aan de oppervlakte
heeft gelegen, is ontgonnen vanaf ongeveer het
jaar 1000. Door het graven van sloten werden de
gronden benut voor de landbouw.
Ruimtelijke kwaliteiten
• Lager gelegen open weidegebied in contrast
met verdichte omgeving
• Ontginningspatroon en slotenpatroon haaks op
de strandwal, daterend vanaf ca. 1300
• Boerderijlinten parallel aan de strandwallen
• Historisch patroon van wegen en wateringen
parallel aan de kustlijn
• Historische geriefhout- en pestbosjes
• Landscheiding als historische grens tussen
Hoogheemraadschappen van Rijnland en
Delfland
• Extensieve recreatie (m.n. routes)
• Enige archeologische verwachtingswaarde
• Belangrijk weidevogelgebied
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Inventarisatie aandachtspunten
• Beperkte toegankelijkheid voor recreanten
• Behoud van de openheid en de waarde als
weidevogelgebied
• Behoud en herstel waardevolle boerderijlinten
• Aandacht voor verbindingen met de
strandwallen aan weerszijden en de stedelijke
gebieden aan de noord- en zuidzijde
• Opheffen van de barrière werking van de N14
• Rijnlandroute alleen ontwikkelen zonder
aantasting van de Groene Bufferzone en zonder
nadelige invloeden op het open landschap, de
rust en de luchtkwaliteit
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6.

Duivenvoorde Corridor

Ontstaan
Ook het strandwallencomplex van VoorschotenLeidschendan kent zijn oorsprong in de geologische
processen van de laatste 12.000 jaar. Achter de
strandwallen, op de veel dieper gelegen delen,
ontwikkelden zich meters dikke veenpakketten.
Het veen dat aan de oppervlakte heeft gelegen, is
ontgonnen vanaf ongeveer het jaar 1000. Door het
graven van sloten werden de gronden benut voor
akkerbouw.
De reliëfrijke strandwallen vormde een uiterst
geschikte vestigingslocatie voor welgestelde
stedelingen die op zoek waren naar rust, ruimte
en natuur. Dit leidde tot de stichting van diverse
landgoederen en buitenplaatsen die voornamelijk
in het stedelijk gebied liggen. In de Duivenvoorde
corridor zijn Kasteel Duivenvoorde en Ter Horst
bewijs van dit vestigingskarakter.
Ruimtelijke kwaliteiten
• Complex van hoger gelegen strandwallen en
lager gelegen strandvlakten parallel aan de
kustlijn tussen Voorschoten en Leidschendam
• Afwisselend landschapsbeeld door

•

•

•
•

beslotenheid ensemble landgoederen, het
open weidegebied en de kassencomplexen
Waterstaatkundige structuren van vaarsloten
en wateringen parallel aan de kustlijn met de
Vliet als hoofdader en zeer oude historische
waterloop
Zichtlijnen vanuit de landgoederen op
markeringspunten in de omgeving en het
omringende landschap
Knipmolen
Hoge archeologische verwachtingswaarde

Inventarisatie aandachtspunten
• Sanering van de glastuinbouw; Gras voor glas
met ontwikkeling van passende ruimtelijke
kwaliteiten, herstel van oude buitenplaatsen en
een fraai coulissenlandschap, recreatiepaden
en natuurontwikkeling
• Ontwikkelen kasteel Duivenvoorde als “icoon”
van het gebied
• Versterken functie agrarische bedrijven
• Aandacht voor beeldkwaliteit lintbebouwing
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7	Plassengebied De Vlietlanden
Ontstaan
De plassen zijn gegraven en ontstaan in de 20e eeuw.
Oorspronkelijk is dit een veenweidelandschap,
welke ook herkenbaar is in de slagenverkaveling van
Leidschendammerhout en de Oostvlietpolder.
Ruimtelijke kwaliteiten

Inventarisatie aandachtspunten
• Verder ontwikkelen van de Vlietlanden als
recreatiezone
• Oost-west ecologische verbinding ontwikkelen
• Versterken van de landschaps-karakteristiek
en bijbehorende elementen, horend bij het
veenweidelandschap

• Afwisselend beeld; open plassen omringd door
brede beplantingsstrook
• Veel recreatiemogelijkheden: zonnen, varen,
wandelen, fietsen, spelen
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8

Hollands Veenweidegebied

Ontstaan
Oud veenweidegebied ontgonnen vanaf de 13e
eeuw
Ruimtelijke kwaliteiten
• Open landschap
• Langgerekte smalle verkaveling
• Dominante waterhuishoudkundige structuur
Inventarisatie aandachtspunten
• Behouden en versterken landbouw met
enerzijds schaalvergroting en anderzijds
verbreding met nevenfuncties, voor natuur,
landschap, water en recreatie
• Behoud en versterken van de kwaliteit voor
weidevogels
• Natuurontwikkeling ter realisatie EHS in
noordelijk deel
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9

Droogmakerijenlandschap Stompwijk

Ontstaan
Droogmakerijen ontstaan door drooggemalen
verveningsplassen in de 17e -19e eeuw. Hoogtepunt
is de Zoetermeerse Meerpolder, met zijn
kenmerkende ovale vorm. Al in 1614 is het gebied
ontstaan door een natuurlijk meer droog te leggen
en daarmee is de oudste droogmakerij van ZuidHolland ontstaan.
Ruimtelijke kwaliteiten
• Groot open gebied
• Lager gelegen weidegebied omringd door
ringdijk en hoog gelegen ringsloot
• Doorsnijding van de polder door middenweg
met bomenlaan
• Patroon van hooggelegen bebouwingslinten
langs ringvaarten en wegen (Wilsveen,
Voorweg, Stompwijk) van historische
boerderijen
• Landscheiding als historische grens tussen
Hoogheemraadschappen van Rijnland en
Delfland
• Dijken
• Molens en gemalen
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Inventarisatio aandachtspunten
• Behoud openheid
• Behouden en versterken van de positie van de
landbouw
• Behoud kwaliteit voor weidevogels
• Natuurontwikkeling ter realisatie van de EHS
• Ontwikkelen van de Molendriegang tot “icoon”
van het gebied
• Integraal inrichten van waterbergingsgebied
Driemanspolder
• Ontwikkelen transferium bij Leidschendam
• Verbeteren recreatieve padenstructuur in
zuidelijk deel
• Goede landschappelijke inpassing van
uitbreiding glastuinbouwgebied
• Verbeteren beeldkwaliteit bebouwingslinten
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analyse
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7.1 kwaliteiten
Reeks van bijzondere landschappen

Relatie met de omgeving

Het plangebied kent een grote ruimtelijke rijkdom
aan landschappelijke kwaliteiten. De opeenvolgende
reeks van verschillende landschappen, gerelateerd
aan de ondergrond en de ontstaansgeschiedenis
in verschillende perioden is uniek te noemen in
Nederland. Zeker indien de ligging tussen de grote
stedelijke agglomeraties van Den Haag en Leiden
daarbij in acht wordt genomen is deze zone als
een unieke groene ruimte binnen de Randstad te
beschouwen. De landschappelijke reeks van de
duinen, de landgoederen, de tussenliggende weiden,
de Vlietlanden en het weidelandschap is nog sterk
aanwezig. Elke strook kent haar eigen combinatie
aan
geomorfologische,
cultuurhistorische,
landschappelijke en ecologische waarden. Ook kent
ieder landschap haar eigen combinatie van functies.

De relatie met de omgeving is aanwezig in doorlopende wegen, fietspaden en landschapssttructuren
in het stedelijk gebied. Denk hierbij aan het strand,
de landgoederen, de Vliet en andere waterlopen,
hoogteverschillen tussen de veenweidegebieden en
de lager gelegen droogmakerijen, e.d. Deze relaties
tussen stad en land bieden kansen om verder
uitgebouwd en benut te worden.

Groene verbinding
Binnen de regio Haaglanden ligt hier nog een
ruimtelijke groene verbinding tussen de duinen
en het Groene Hart. Een sterk beleid is nodig om
deze verbinding ook voor de toekomst op lange
termijn groen te houden en vrij te houden van
verstedelijking of andere ontwikkelingen, die de
bovengenoemde waarden van het gebied te niet
doen. Deze ruimtelijke groene verbinding, bestaande
uit de reeks van karakteristieke landschappen, is
ook vanuit ecologisch en recreatief oogpunt van
groot belang.
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7.2	UITDAGING
Duin Horst & Weide als herkenbaar gebied
Nu bijna 10 jaar geleden is het Pact van Duivenvoorde
opgericht, waarmee het gebied als eenheid is
onderkend en ook bestuurlijk een samenwerking
kent. Zij heeft ook een naam gekregen; Duin Horst
& Weide. De groei van de omringende steden en de
daaruit voortkomende behoeften vragen nu echter
om een andere benadering dan alleen bescherming.
Zij vraagt om specifieke en actieve ontwikkeling
van het gebied, welke aansluit bij de voorkomende
bijzondere waarden en landschappelijke afwisseling.
Hiervoor liggen er vele kansen (zie onder andere de
genoemde bouwstenen en aandachtspunten in de
analyse hoofstukken).
De regio’s raken geïnteresseerd in de vele groene
functies van het gebied. Door de samenwerking
in de regio heeft Duin Horst & Weide onlangs de
status van prioritair gebied gekregen. Met dit LOP
zal de verhouding tussen het land en de stad verder
verkend worden, zodat gerichte keuzes kunnen
worden gemaakt voor de toekomst.
Beleid
Het beleid is tot nu toe sterk conserverend van aard
geweest. Dit is soms een probleem bij de uitwerking
van het credo” behoud door ontwikkeling”. het LOP
zal nader onderzoeken en aangeven in hoeverre
ontwikkelingen mogelijk en gewenst zijn.
Behouden sterke functies in het gebied
Het gebied kan alleen haar gebiedseigen
karakteristieken behouden, indien sterke functies in
het gebied behouden blijven. Voorbeelden hiervan
zijn de drinkwaterwinning en de natuurfunctie in de
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duinen. Deze zone is door de eeuwen heen intact
gebleven. Ook de landgoederen blijken een sterke
functie te zijn, die het integraal behoud van de
diverse landschappelijke kwaliteiten hoog in het
vaandel hebben staan. Kanttekening hierbij is dat
ook de landgoederen heden ten dage zoeken naar
nieuwe economische functies voor hun opstallen en
terreinen. Daarnaast heeft ook de agrarische sector
een sterke positie in het gebied, die niet ondermijnt
dient te worden door te hoge grondprijzen of
versnippering van het gebied door andere functies.

ontsluiting en toegankelijkheid van het gebied
dient zorgvuldig uitgewerkt te worden. Er liggen
reeds veel paden door het gebied. Met een goede
koppeling en bewegwijzering tussen de bestaande
paden kan al veel worden bereikt. Gezien de
kwetsbaarheid van de bestaande waarden, vooral
in het weidevogelgebied, dient zuinig te worden
omgesprongen met nieuwe paden en deze dienen
op de bestaande waarden en gebiedskwaliteiten te
worden afgestemd.
Samenwerken om opgaven te realiseren

Tegengaan verrommeling en versnippering
Er dient voorkomen te worden dat verrommeling van
de bestaande typerende landschapskarakteristieken
optreedt. Deze landschapskarakteristieken, maar
ook bebouwingskarakteristieken komen voort uit
een combinatie van functies, die per gebied vaak al
eeuwenlang typerend is. Verrommeling kan onder
andere een gevolg zijn van nevenactiviteiten op
erven (bijvoorbeeld paardenactiviteiten, opslag,
hekken, verlichting, parkeren). Er dienen duidelijke
richtlijnen beschikbaar te zijn om verrommeling
van het gebied tegen te gaan en de functies op een
streekeigen manier op de erven in te passen. Deze
richtlijnen verschillen dus per landschapstype.

Om te komen tot een goede afstemming van
projecten is samenwerking tussen de organisaties
uit het gebied van groot belang. Er lopen reeds
veel ideeën en initiatieven voor projecten. In de
uitwerking verschillen deze, terwijl de achterliggende
gedachten vaak gelijk op lopen. Samenwerking en
coördinatie is nodig om werkelijk het behoud van
het gebied te garanderen en zorgvuldig projecten
die bij het gebied aansluiten uit te kunnen voeren
en hier ook de nodige financiën voor te verkrijgen.

Wens voor meer recreatieve ontsluiting
Vanuit het beleid en het gebied zijn wensen
aangegeven voor meer recreatieve toegankelijkheid
van het gebied. Er zijn spraakmakende namen voor
projecten bedacht, zoals de Boardwalk, het fietspad
naar zee en het ontwikkelen van Iconen zoals
kasteel Duivenvoorde en Meijendel, e.d. Een nadere
Brons + partners landschapsarchitecten bv

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen die een positieve
bijdrage kunnen leveren aan de
landschappelijke kwaliteit
1 Groene Buffer
2 Duivenvoordcorridor
3 Waterberging Driemanspolder
4 Behoud snelwegpanorama A4

5
1

Ontwikkelingen van stedelijke aard,
waarbij landschappelijke inpassing
noodzakelijk is
5 Bouwlocatie Valkenburg
6 Uitbreiding glastuinbouw

2

4
6
4

3
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