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INLEIDING

1 Duin Horst & Weide verdient met haar bijzonde-
re cultuurhistorisch rijke landschappen en haar 
ligging ten opzichte van dicht stedelijk gebied 
profilering op nationaal en provinciaal niveau 
binnen de Zuidvleugel van de Randstad. Het be-
leid hiervoor is ruim 50 jaar geleden ingezet met 
de instelling van de rijksbufferzone, vervolgens 
het provinciaal landschap en recentelijk ook 
door de aanwijzing als prioritair gebied binnen 
de provincie Zuid-Holland. 
Het ontwikkelen van Duin Horst & Weide van 
beschermde rijksbufferzone tot onderdeel van 
een metropolitaan landschap, wat goed ontslo-
ten en beleefbaar is met behoud en versterking 
van de bestaande kwaliteiten, vormt nu de uit-
daging voor de uitvoeringsprojecten in het ge-
bied. 
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1.1  UITVOERINGSPROGRAMMA

Landschapsontwikkelingsplan ‘sleutel tot 
uitvoering’
De visie voor Duin Horst & Weide heeft als ondertitel 
‘de sleutel tot uitvoering’. Dit uitvoeringsprogram-
ma geeft daar invulling aan en is een belangrijke stap 
naar daadwerkelijke uitvoering van projecten. Het 
uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de visie voor 
Duin Horst & Weide met inbreng van de klankbord-
groep en de droomsessies. De projecten zijn erop 
gericht om Duin Horst & Weide van rijksbufferzone 
te ontwikkelen naar een toegankelijk groengebied 
binnen het metropolitane landschap.

Doelen vanuit de landschapsvisie
De belangrijkste doelen voor de ontwikkeling van 
het metropolitane landschap van Duin Horst & Wei-
de in de komende 10 jaar zijn: 
• Positioneren en promoten;
• Coördineren projecten;
• Verbinden van stad en land;
• Promoten Barcode, het gebied als één product;
• Beleefbaar maken kwaliteiten;
• Innovatie. 

Juist bij het Pact van Duivenvoorde ligt een 
coördinerende taak om het gebied integraal te 
ontwikkelen in de gewenste richting. Hiervoor 
is ten eerste een gebiedsregisseur nodig, die de 
belangen van Duin Horst & Weide behartigt en 
zorgt voor de realisatie van de doelstellingen en de 
uitvoering van de projecten. Er zijn daarnaast vijf  
uitvoeringsgerichte ‘Pact-projecten’ gekozen, welke 
anno 2012 essentieel zijn voor de realisatie van de 
gewenste ontwikkeling van Duin Horst & Weide. 

Interactief planproces met input vanuit omgeving
Bij de visievorming zijn bewoners en belangen-
organisaties actief betrokken. Bewoners hebben 
hun mening kunnen geven over het landschap via 
een fotowedstrijd. Belangenorganisaties hebben 
geparticipeerd in een landschapsdag en een klank-
bordgroep. 

Ook bij de provincie Zuid-Holland is er een sterke 
tendens aanwezig om meer uit te gaan van 
gebiedsparticipatie. Hiervoor zijn in maart en 
augustus 2011 in Duin Horst & Weide droomsessies 
georganiseerd met een afspiegeling van de 
gebruikers van het gebied. Uit deze sessies zijn veel 
ideeën naar voren gekomen die opgenomen zijn in 
de projecten. 

Uitvoering in nauw overleg met betrokkenen 
Veel organisaties hebben hun betrokkenheid 
getoond tijdens het planproces en de inspraak en ook 
aangegeven bij de uitwerking van de projecten actief 
betrokken te willen zijn. Dit is dan ook uitgangspunt 
bij de uitwerking van de voorgestelde projecten. 
Een overzicht van de betrokken organisaties is 
opgenomen in bijlage 4. Het gaat bij de uitwerking 
van de projecten om maatwerk, waarbij nieuwe 
ontwikkelingen zorgvuldig op bestaande waarden 
moeten worden afgestemd. Ook met de omliggende 
gemeenten zal in de uitwerking van de visie en de 
projecten afstemming gezocht worden.



Visie LOP
Pact van Duivenvoorde

Droomsessies
Provincie Zuid-Holland

Projectgroep
Selectie doelen 

en projecten

Klankbordgroep
Selectie projecten

5 Pact-projecten
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1.2 SELECTIE PACT-PROJECTEN

Benoemen gebiedsregisseur
Het is belangrijk dat er een gebiedsregisseur wordt 
benoemd. Deze persoon dient een rol te spelen in de 
promotie van Duin Horst & Weide binnen de Zuid-
vleugel. Hij/zij dient Duin Horst & Weide binnen het 
rijk, de Randstad en de provincie Zuid-Holland op de 
kaart te zetten en te houden. Tevens dient deze per-
soon ervoor te zorgen dat de projecten verder wor-
den voorbereid, dat de financiering rond komt en 
dat de projecten daadwerkelijk worden uitgevoerd.  

Vijf uitvoeringsprojecten 
Naast het benoemen van een gebiedsregisseur zijn 
er vijf uitvoeringsgerichte Pact-projecten geselec-
teerd. Deze projecten zijn zowel voort gekomen 
uit de landschapsvisie als uit de droomsessies, zie 
onderstaand schema. De projectgroep heeft de 
belangrijkste doelen vanuit de visie geformuleerd.  
De klankbordgroep heeft prioriteiten gesteld bij de 
groslijst aan ideeën, die voortkwamen uit de droom-
sessies. Op basis van beide invalshoeken zijn vijf pro-

jecten geformuleerd. Zij dragen integraal bij aan de 
belangrijkste doelstellingen voor het gebied. In deze 
projecten is een groot aantal ideeën opgenomen 
vanuit de droomsessies. De projecten kenmerken 
zich door: 
• de integraliteit van het project; 
• ondersteuning van meerdere doelen;
• het belang voor Duin Horst & Weide als geheel;
• de regionale betekenis.

Uitwerking Pact-projecten
De tabel geeft het overzicht van de Pact-projecten. 
Bij elk project is de trekker benoemd en zijn de mo-
gelijkheden voor financiering aangegeven. De pro-
jecten worden in hoofdstuk 2 ieder apart nader toe-
gelicht en verder uitgewerkt. 

Selectie Pact-Projecten
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Organisatiegericht  Pact-project Trekker Mogelijke financiering

Benoemen gebiedsregisseur Pact van Duivenvoorde Pact van Duivenvoorde1.

1.

2.

3.

4.

5.

Uitvoeringsgericht Pact-project Trekker Mogelijke financiering

Molendriegang Wilsveen
Ontwikkelen tot icoon

Gemeente Leidschendam-Voorburg
ondersteuning Provincie Zuid-Holland

Haaglanden
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Van Poort naar poort
Recreatieve verbinding Haagse Weidepoort - 
Leidse Molenpoort

Pact van Duivenvoorde en drie gemeenten 
Provincie Zuid-Holland

Uitvoering via Haaglanden en Holland Rijnland
Provincie Zuid-Holland

Ecologische en recreatieve dwarsverbindingen
Dwarsverbindingen Duin Horst & Weide

Pact van Duivenvoorde en Provincie Zuid-
Holland

Aansluiten op lopende deelprojecten Haaglan-
den en Holland Rijnland, Provincie Zuid-Holland, 
Hoogheemraadschap van Rijnland

Vliet als blauwe ruggengraat
Van barrière naar verbinding

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Voorschoten

Haaglanden en Holland Rijnland
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland

Stadsranden
Herinrichten met aandacht voor ruimtelijke kwa-
liteit, recreatief gebruik en culturele vernieuwing

Provincie Zuid-Holland Planvorming via provinciaal gebiedsprofiel ruim-
telijke kwaliteit. Uitvoering via groen in en om de 
stad Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland
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Haaglanden

Groene Hart

Holland Rijnland

Tussen deze regio’s en hun uitvoeringsprogramma’s is vaak overlap aanwezig.

1.3 DUIN HORST & WEIDE IN DIVERSE        
REGIO’S

De projecten kunnen mogelijk een financiering vin-
den bij de regio(s) in de omgeving. In de afgelopen 
jaren zijn er diverse regionale gebiedsprogramma’s 
opgesteld, waar Duin Horst & Weide onderdeel van 
uitmaakt. De bestuurssituatie is complex:
• Het zuidelijk deel van Duin Horst & Weide maakt 

onderdeel uit van de regio Haaglanden. 
• Het buitengebied van Voorschoten behoort tot 

de regio Holland Rijnland.
• Het oostelijk deel van Duin Horst & Weide be-

hoort tot het Groene Hart. 

Beschikbaarheid gelden en instrumentarium
De tijdgeest van 2011 is helaas een lastige voor het 
natuur- en landschapsbeleid. Door de financiële cri-
sis en de koerswijziging van het kabinet is de 
financiering onder provinciale gelden (zoals de ILG-
gelden) stil gevallen. Wel zijn de gelden vanuit de 
regionale gebiedsprogramma’s beschikbaar. Er is 
echter ook cofinanciering nodig. In september 2011 
hebben gesprekken plaats gevonden met de twee 
regio’s en de provincie Zuid-Holland om de moge-
lijkheden voor financiering nader te verkennen. De 
mogelijkheden en kansen voor financiering zijn hier-
onder vermeld.

Holland Rijnland
Voor Holland Rijnland is het Regionaal Groenpro-
gramma 2010-2020 opgesteld. Er is circa circa 20 
miljoen beschikbaar, voorwaarde is echter dat er 
75% cofinanciering plaats vindt door andere overhe-
den of particulieren. Een onderligger hiervan vormt 
het Gebiedsprogramma Duin Horst & Weide / Land 
van Wijk en Woude met een nadere omschrijving 
van de projecten. 
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Nieuwe Pactprojecten voor de periode 2012-2016 
kunnen worden voorgedragen bij Holland Rijnland 
in mei 2012 in een gemeentelijk Gebiedsprogram-
ma. Projecten dienen van regionaal belang te zijn. 
De mogelijkheid voor financiering is bijvoorbeeld: 
25 % Holland Rijnland, 50 % Pop subsidie en 25 % 
van de provincie Zuid-Holland. Holland Rijnland 
ziet zichzelf wel als partner  van een aantal projec-
ten.

Haaglanden
Haaglanden kent in haar Groenbeleidsplan een pri-
oritering van projecten in een A-, B- en C-lijst. De A-
lijst bevat  “laaghangend fruit”, financiering is voor-
zien en zij passen in de doelstellingen. Projecten van 
de B-lijst dragen bij aan de doelstellingen, financie-
ring is nog niet voorzien. Projecten van de C-lijst die-
nen nog verder te worden uitgewerkt. Jaarlijks wor-
den de projecten geprioriteerd en beoordeeld op 
het beschikbaar stellen van uitvoeringsgelden van-
uit het opgerichte Groenfonds (€ 1 miljoen per jaar).  

Nieuwe Pactprojecten kunnen jaarlijks worden 
voorgedragen, voor het eind van het jaar. Zij die-
nen van regionaal belang te zijn en zich te richten 
op de fysieke inrichting en uitvoering (ter illustra-
tie; planvorming van de poorten komt niet in aan-
merking, de uitvoering wel). Het fonds keert een 
cofinanciering van maximaal 50 %  uit en maximaal 
€ 200.000 per project. Er zijn dus ook andere geld-
stromen nodig. Deze moeten worden aangetoond 
bij de indiening van projecten. De subsidies mogen 
gestapeld worden. Via een extra inspanning zou 
gestreefd kunnen worden naar de voorbereiding 
van één Pact-project voor 2012.

Provincie Zuid-Holland
De provincie heroriënteert zich momenteel op de 
uitgaven voor het landelijk gebied. De ILG-gelden 
zijn bevroren. In het Meerjarenprogramma is onder 
andere de inrichting voorzien van de Driemanspol-
der, de ontwikkeling van natte graslanden tegen de 
duinen en  een aantal ecologische verbindingszones 
binnen Duin Horst & Weide. Duin Horst & Weide is 
benoemd tot provinciaal landschap en daarmee pri-
oritair gebied geworden.
Er zal een extra impuls komen van 100 miljoen voor 
gebieden rondom de steden. De provincie wil voor 
het einde van 2011 een groslijst van projecten heb-
ben voor 2012-2015. Een aantal Pact-projecten komt 
hier mogelijk voor in aanmerking. Deze projecten 
kunnen mede gefinancierd worden door Interreg of 
POP subsidies.

POP subsidie 
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Eu-
ropees subsidieprogramma. POP 2 loopt van 2007-
2013 en is gericht op:
• de versterking van de concurrentiekracht van de 

landbouw- en bosbouwsector;
• het verhogen van de kwaliteit van natuur en land-

schap;
• de verbetering van de leefbaarheid op het plat-

teland en diversificatie van de plattelandsecono-
mie.

In de periode 2007-2013 krijgt Nederland ongeveer 
€ 486 miljoen in een periode van zeven jaar van 
Europa. Het doel dat Nederland hiermee wil berei-
ken is een goed evenwicht tussen de kwaliteit van 
natuur en landschap en het gebruik daarvan voor 
wonen, recreatie, gezondheid en persoonlijk wel-
bevinden. Ook wordt het geld ingezet voor de ver-
sterking van de concurrentiekracht van de land- en 
bosbouwsector. De POP subsidie draagt 50% bij bo-

ven op de nationale en regionale overheidsuitgaven 
voor plattelandsbeleid. 

Er dient nader onderzocht te worden of de 
projecten en hun onderdelen voor de volgende 
ronde van deze subsidie in aanmerking komen. 

LEADER maakt integraal onderdeel uit van het POP 
en stimuleert regionale ontwikkeling. De LEADER-
aanpak werkt met lokale groepen, die een eigen 
ontwikkelingsplan maken voor hun gebied. 
Initiatiefnemers van LEADER-projecten kunnen 
private partijen, plaatselijke verenigingen, onder-
nemers en gemeenten zijn. Subsidie wordt alleen 
verleend als het gebied is aangewezen als LEADER- 
gebied. Dit geldt voor een deel van Duin Horst & 
Weide.

Interreg subsidie
Een andere Europese subsidie is de Interreg subsidie. 
Deze regeling is gericht op Europese samenwerking 
door partijen uit meerdere landen. De relevantie 
van het project voor Europa dient te worden aange-
toond. De provincie Zuid-Holland is deelnemer aan 
het Interreg project ‘Mijn groen, ons groen’”. Gedu-
rende het project worden businesscases opgesteld 
die gesitueerd zijn in de drie provinciale landschap-
pen ten noorden van Den Haag. Duin Horst & Weide 
vormt onderdeel van deze provinciale landschap-
pen.
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PACT-PROJECTEN

2 Het uitvoeringprogramma bestaat uit vijf pro-
jecten. Deze worden in dit hoofdstuk nader 
toegelicht. Bij elk project zijn in de tabellen de 
planonderdelen benoemd met de bijbehorende 
trekker, de geschatte  uitvoeringskosten en de 
mogelijkheden voor financiering. De kosten zijn 
gebaseerd op normbedragen, die in bijlage 2 zijn 
toegelicht.
Bij elk project zal het van belang zijn een aantal 
stappen te doorlopen. Deze zien er voor alle pro-
jecten als volgt uit: 
1. Verkennen van de  bestaande waarden. 
2. Verkenning grond- en eigendomsposities en 

fysieke mogelijkheden en knelpunten.
3. Verkennen ruimtelijke mogelijkheden, loca-

tiestudie.
4. Programma van eisen opstellen. 
5. Communicatietraject met eigenaren, geïnte-

resseerde ondernemers, betrokken organisa-
ties en omgeving. 

6. Opstellen masterplan, ontwerp projecton-
derdelen en beheerstrategie.

7. Voorbereiding uitvoering, inclusief begro-
ting. 

8. Fysieke uitvoering.
9. Promotie. 

bron: fotowedstrijd; Rene de Wit
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Overzichtskaart Pact-projecten

Molendriegang Wilsveen

Van Poort naar Poort

Ecologische en recreatieve 
dwarsverbindingen

Vliet als blauwe ruggengraat

Stadsrand

OVERZICHTSKAART PACT-PROJECTEN

Van project naar uitvoering
Het is de taak van de gebiedsregisseur om er voor te 
zorgen dat de projecten verder worden uitgewerkt 
en op de juiste wijze worden voorgedragen voor di-
verse vormen van financiering, zodat een sluitende 
begroting ontstaat en er voldoende budget vrijkomt 
voor de uitvoering van de plannen. Het streven is 
om alle projecten binnen tien jaar, voor 2021, te 
hebben uitgevoerd.  



Brons + partners landschapsarchitecten bv12 Uitvoeringsprogramma Duin Horst & Weide

2.1 MOLENDRIEGANG WILSVEEN

Ligging van de drie iconen boerderij Meijendel, Kasteel 

Duivenvoorde en Molendriegang Wilsveen

ONTWIKKELEN TOT ICOON

De Molendriegang Wilsveen dient als laatste in de rij van drie iconen ontwikkeld te worden als recreatieve trek-
pleister. Hiervoor is de openstelling en bezichtiging van de molen(s) gewenst met bijbehorende informatie en 
een goede aansluiting en afstemming van routes en voorzieningen tussen de Molendriegang, de poort langs de 
A4 en de her in te richten Driemanspolder. Belangrijk is dat de Molendriegang gaaf in de open ruimte blijft liggen 
en de aan te vullen voorzieningen ondergeschikt zijn in de ruimtelijke beleving. De molen kan het hoogtepunt 
vormen in een op te zetten Weide-arrangement. 
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Streefbeeld

Recreatieve verbinding

Aansluiten op bestaande paden en 
vaarroutes

Nationale Poort

Openstellen Molendriegang

Driemanspolder (reeds gepland)

MOLENDRIEGANG WILSVEEN
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Ontwikkelen 
Molendriegang tot icoon

Integraal ontwerp openstelling molens 
en verbindingen omgeving

Gemeente Leidschendam-Voorburg€ 30.000 Gemeente Leidschendam-
Voorburg

Openstellen molen(s) Aanpassing molen(s) voor bezichting
Inrichten kiosk/entree
Inrichten café

Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Ondernemer

€ 70.000 
€ 20.000
nader bepalen

Haaglanden/Provincie Z-H
Haaglanden/Provincie Z-H
Ondernemer

Wandel- en fietspaden Wandelpad 1.5 km half verharding
Fietspad 0.5 km asfalt 
Drie rustplekken met bankjes
Fietsenrekken

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg

€ 60.000
€ 125.000
€ 15.000
€ 20.000

Haaglanden/Provincie Z-H

Haaglanden/Provincie Z-H

Vaarverbindingen Bootverhuur (kano’s, sloepen, waterfiet-
sen)
Aanlegsteigers 3x

Ondernemer

Gemeente Leidschendam-Voorburg

nader bepalen

€ 30.000

Ondernemer

Haaglanden/Provincie Z-H

Informatie Werking molen binnen
DH&W infopanelen buiten
GPS-Weideroute

Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde

€ 10.000
€ 10.000
€ 10.000

Haaglanden/Provincie Z-H
Haaglanden/Provincie Z-H
Haaglanden/Provincie Z-H

Excursies Molenworkshop
Excursie

Agrarische Natuurvereniging
Agrarische Natuurvereniging

€ 5.000 p.j. Pact van Duivenvoorde

Weide-arrangement Toer Molendriegang
Wilsveen en Weidegebied
Duin Horst & Weide

Agrarische Natuurvereniging€ 5.000 Pact van Duivenvoorde

Project onderdeel Geschatte kosten
uitvoering

Project Planuitwerking en communicatie Geschatte kosten
planvorming

Trekker Financiering
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Planning Planvorming Uitvoering

Ontwikkelen 
Molendriegang

2012 2013 - 2016

Molendriegang Wilsveen (bron: fotowedstrijd; Dione Los)
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2.2 VAN POORT NAAR POORT 

RECREATIEVE VERBINDING HAAGSE WEIDEPOORT - LEIDSE MOLENPOORT 

Het project ‘Van poort naar poort’ is een voorbeeldproject. Voor de recreatieve verbinding tussen de stedelijke 
gebieden zal ook de andere zijde van de N44 worden betrokken. Afhankelijk van mogelijkheden en draagvlak 
worden de locaties van route en poorten nader bepaald en uitgewerkt.

Tussen de stedelijke gebieden van Den Haag en Leiden wordt door het gebied van Duin Horst & Weide een 
aantrekkelijke recreatieve wandel- en fietsverbinding gemaakt. De nieuwe verbinding maakt gebruik van be-
staande, soms doodlopende paden, vult ontbrekende schakels aan en maakt verschillende dwarsverbindingen 
tussen de wandel- en fietspaden, ook in de stadsranden vlakbij de steden. De mogelijkheid voor wandelen en/
of fietsen en de variatie in soorten paden wordt in het project nader uitgewerkt. Het gaat hier om maatwerk, 
waarbij rekening wordt gehouden met bestaande kwaliteiten, zoals de weidevogelgebieden.

Langs de route wordt het landschap beleefbaar gemaakt door diverse activiteiten, zoals een bezoek aan een 
historische boerderij of een boerderij in bedrijf, genieten van de vogels en de reeën vanaf een mooi kijkscherm 
of een wildobservatieplek. Ook worden langs de routes diverse rustpunten ingericht. 

De poorten liggen op de overgang van stad naar land, met fraai zicht op het plangebied. Zij worden als herken-
bare toegangen tot het gebied van Duin Horst & Weide ingericht en kennen een vast aantal voorzieningen, zoals 
goede informatie en de beschikbaarheid van ‘groene fietsen’. De ‘groene fietsen’ kunnen gratis gebruikt worden 
en op een andere locatie weer ingeleverd worden. De poorten kunnen ook bij bestaande cafés of restaurants 
worden ingericht.

In de omgeving van de poorten liggen diverse voorzieningen, die uitnodigen tot een actieve beleving van natuur 
en landschap, zoals een pluktuin, een speelbos of een natuurpad. De poort zal op termijn ook een belangrijke 
rol vervullen in het beheer en toezicht van deze nieuwe functies en als uitvalsbasis dienen voor activiteiten in 
het buitengebied.  
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VAN POORT NAAR POORT

Streefbeeld

Zoeklocatie 
Recreatieve verbinding

Zoeklocatie
Poort

Zoeklocatie
Recreatieve dwarsverbindingen

Beleven landschap, natuur, landbouw, 
cultuurhistorie en cultuur

Recreatieve activiteiten (indicatief)
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Van Poort tot poort Integraal masterplan tracering paden
Masterplan poorten: overkoepelend 
PvE en vormgevingsconcept

Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde

Project Planuitwerking en communicatie Geschatte kosten
planvorming

Trekker Financiering

€ 25.000
€ 25.000

Wandel- en fietspaden

Wandelpaden (ca. 5 km half verharding)
Drie rustplekken met bankjes

Gemeente Wassenaar
Gemeente Wassenaar

€ 200.000 
€ 15.000

Activiteiten B & B op historische boerderij
Boerderij in bedrijf
Openstelling molen
Bezoek landgoed
Uitkijktoren vogelkijkscherm
Wildtoren

Eigenaren en beheerders
Agrarische natuurvereniging
Stichting Horst en Voorde
Staatsbosbeheer

te begroten 
door eigenaar / 
beheerder

Subsidie verlenen aan  
particulieren op basis van  
begroting 

Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde

Verbindend wandel- en 
fietspad

HR/Haaglanden/Prov. Z-H
HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Haagse Weidepoort (HW) 
en Leidse Molenpoort (LM)

Zoeken geschikte locatie en gebouw 
Haagse Weidepoort / Leidse Molenpoort

Inrichting poortcafé HW en LM
Informatiecentrum HW en LM

Educatief centrum HW en LM
Meldpunt beheer en toezicht

Gemeente Wassenaar in overleg met 
gemeente Den Haag en gemeente 
Leiden
Pact van Duivenvoorde/ondernemer
Pact van Duivenvoorde

Agrarische Natuurvereniging
SBB/Stichting Horst en Voorde

€ 25.000
€ 25.000

€ 70.000 x 2
€ 20.000 x 2

€ 30.000 x 2
€ 10.000 x 2

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Poorten
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Terreininrichting, deels 
afhankelijk van bestaande 
of nieuwe locatie

Fietsenstalling ‘groene fietsen’
Startpunt paden

Inrichting terras
Inrichting parkeerplaats

Gemeente Wassenaar
Gemeente Wassenaar

Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde

€ 40.000 x 2
€ 5.000 x 2

€ 20.000 x 2
€ 30.000 x 2

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Inrichting omgeving Natuurpad
Pluktuin
Speelbos
Rustplekken 
Vissteiger

Agrarische natuurvereniging/SBB
Agrarische natuurvereniging/SBB
SBB
Gemeente Wassenaar
Gemeente Wassenaar

€ 20.000 x 2
€ 5.000 x 2
€ 20.000 x 2
€ 10.000 x 2
€ 15.000 x 2

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Informatie Duin Horst & Weide infopanelen buiten
GPS-Horst & Weideroute

Pact van Duivenvoorde
Pact van Duivenvoorde

€ 10.000 x 2
€ 10.000

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Horst & Weide excursies Horst & Weidetoer Stichting Horst en Voorde / Agrari-
sche natuurvereniging

p.m. HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Poorten

Planning Planvorming Uitvoering

Paden

Poorten

2012

2013

2013

2014 - 2020

Planuitwerking en communicatie Trekker Financiering
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Voorbeeldschets van een poort als uitvalsbasis voor wandelen en fietsen in Duin Horst & Weide. Vanuit de auto kan de bezoeker overstappen op ‘groene fietsen’ of te voet verder gaan. De poort biedt uitzicht op het 

te bezoeken landschap. In de directe nabijheid zijn er mogelijkheden voor spelen in de natuur en beleven en genieten van het landschap, cultuur en kunst en het agrarisch bedrijf. De poort kan gekoppeld worden 

aan een bestaand gebouw, zoals een boerderij of restaurant, ontbreekt deze dan zal deze nieuw ontwikkeld worden.
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Voor de nieuw aan te leggen voorzieningen, zoals de fietsenstalling, de informatievoorziening, bankjes en paden 

dient een vormgevingsconcept uitgedacht te worden dat past bij de identiteit van Duin Horst & Weide en dat bij de 

verschillende poorten toegepast kan worden.

Referentiebeelden

Linksonder: theepaviljoen de Horsten

Linksboven: vogeluitkijkhut

Rechts: horecagelegenheid en ontmoetingsruimte bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
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2.3 ECOLOGISCHE EN RECREATIEVE 
DWARSVERBINDINGEN DUIN HORST & WEIDE

DWARSVERBINDINGEN DUIN HORST & WEIDE

Het project richt zich ten eerste op het benoemen van de gewenste inrichting van de ecologische verbindingszo-
nes voor reeën en de mogelijkheid deze te combineren met recreatieve paden. In aanvulling op het bestaande 
landschap zullen nieuwe stapstenen van bijvoorbeeld bossages of natuurvriendelijke oevers nodig zijn en eco-
passages om grootschalige infrastructuur te kruisen. In half-stedelijke gebieden gaat het om het passeren van 
hekken en wegen. Met name bij dure passages zorgt dubbelgebruik voor een efficiënte besteding van gelden in 
relatie tot de maatregelen. 

Vervolgens wordt voor elke route een concreet plan van inrichtings- en beheermaatregelen opgesteld. De 
hoofdroute richt zich op de zones, die nog niet in herinrichtingsplannen zijn opgenomen. Ook voor de subroutes 
worden de gewenste maatregelen en de mogelijkheden voor de combinatie met recreatieve routes uitgewerkt. 

In de uitvoering ligt de prioriteit bij de hoofdroute. De subroutes liften mee op ontwikkelingen die in het plange-
bied gaande zijn zoals de herinrichting van de stadsranden of aanpassingen aan infrastructuur, of de vrijwillige 
inzet van particulieren. 

In de planvoorbereiding ligt de trekkersrol bij het Pact van Duivenvoorde. Bij de uitvoering gaat de trekkersrol 
over naar de betreffende gemeenten.

Er zal een lobby moeten plaats vinden om de prioriteit van de projecten te verhogen naar een A-status en 
daadwerkelijk cofinanciering te verkrijgen en de tussenliggende ecopassages en stapstenen ook op te voeren. 
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Streefbeeld

Hoofdroute ecologische verbindingszone

Subroute ecologische verbindingszone

Ecopassages / recreatieve passages

Ecoduct

Recreatieve verbindingen
(fietsen en wandelen)

ECOLOGISCHE EN RECREATIEVE DWARSVERBINDINGEN2.3 ECOLOGISCHE EN RECREATIEVE 
DWARSVERBINDINGEN DUIN HORST & WEIDE
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Dwarsverbindingen Formuleren uitgangspunten, ecologi-
sche doelsoorten, ecologische verbin-
dingzones en inrichting in combinatie 
met recreatief gebruik per route

Pact van Duivenvoorde€ 25.000 Provincie Zuid-Holland

Hoofdroute Inrichtings- en beheermaatregelen 
Papenwegse polder

Pact van Duivenvoorde€ 10.000 Provincie Zuid-Holland

Inrichtings- en beheermaatregelen 
Vlietland en omgeving Stompwijk

Pact van Duivenvoorde€ 10.000 Provincie Zuid-Holland

Twee zuidwestelijke routes Inrichtings- en beheermaatregelen Pact van Duivenvoorde€ 10.000 Provincie Zuid-Holland

Noordoostelijke route Inrichtings- en beheermaatregelen Pact van Duivenvoorde€ 10.000 Provincie Zuid-Holland

Project Planuitwerking en communicatie Geschatte kosten
planvorming

Trekker Financiering

Combinatie van een recreatief pad en een ecologische verbinding
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Uitvoeringskosten ontbrekende schakels 
hoofdroute

Gemeenten Wassenaar, Leiden en 
Voorschoten, Leidschendam-Voor-
burg en Zoeterwoude

nader bepalen

Reeds begroot 
Hoofdverbinding
Ecoduct met fietsbrug
Fietsverbinding langs hoofdroute
Vier ecoducten hoofdverbinding

Holland-Rijnland
Holland-Rijnland
Holland-Rijnland

€ 1.200.000 
€ 800.000
€ 4.500.000
nader bepalen

Zoeken aanvullende financie-
ring.  

Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Hoofdroute Haaglanden/HR/Prov. Z-H
Compensatie vanuit Holland 
Rijnlandroute

Twee zuidwestelijke routes Uitvoeringskosten

Reeds begroot Duivenvoordse polderpad

Gemeenten Wassenaar, Voorscho-
ten en Leidschendam-Voorburg 

nader bepalen

€ 200.000

Uitvoeringskosten Gemeenten Voorschoten, Leiden 
en Zoeterwoude 

nader bepalen Bij nieuwe ontwikkelingen in 
het stedelijk gebied van Voor-
schoten, kansen aangrijpen 
om deze route te optimalise-
ren.

Bij nieuwe ingrepen in het 
landschap, zoals aanpassing 
van infrastructuur worden de-
len van de verbinding geopti-
maliseerd.
A-status Holland Rijnland en 
Haaglanden

Noordoostelijke route

Planning Planvorming Uitvoering

Hoofdroute

Subroute

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2020

2014 - 2020

Planuitwerking en communicatie Trekker Financiering
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2.4 VLIET ALS BLAUWE RUGGENGRAAT 

VAN BARRIERE NAAR VERBINDING

De Vlietzone vormt een smalle zone binnen Duin Horst & Weide, maar wel met een heel eigen karakter door de 
aanwezigheid van de Vliet, als oude wateras en de plassen van recentere datum. Dit project is erop gericht de 
recreatieve mogelijkheden op en rond de Vliet te vergroten en barrières voor mens en dier op te heffen. Een 
historische sloepenroute tussen de oude stadscentra van Leidschendam-Voorburg en Leiden met een aftakking 
naar Kasteel Duivenvoorde laat de Vliet herleven. 

Daarnaast verhogen diverse activiteiten zoals een jachthaven, een avonturen eiland, een terras aan het water, 
een B&B in een oude boerderij, een theetuin, een zorgboerderij of een waterspeeltuin de beleving van dit oude 
polder- en waterlandschap. 
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Streefbeeld

Recreatieve vaarverbinding : 
historische sloepenroute 

Waterpoort in historisch centrum

In- en uitstappunten Vliet indicatief

Recreatieve dwarsverbindingen (fietsen en 
wandelen)
Recreatieve dwarsverbinding (kano’s en 
sloepen)

Ecologische oevers

Water- en oeverrecreatie, fietsverhuur, 
jachthaven, zorgboerderij, theetuin

Recreatieve activiteiten (indicatief)

VLIET ALS BLAUWE RUGGENGRAAT
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De Vliet als blauwe 
ruggengraat

Route-ontwerp en activiteitenplan Vliet Gemeente Leidschendam-Voorburg 
in samenwerking met gemeente 
Voorschoten

Project Planuitwerking en communicatie Geschatte kosten
planvorming

Trekker Financiering

€ 25.000

Inrichten twee Waterpoorten; bootver-
huur, terras aan het water, informatie

Gemeente Leidschendam en ge-
meente Leiden

nader bepalen

Activiteiten bij het water Terras aan het water
B & B historische boerderij
Theetuin
Zorgboerderij
Verkoop streekproducten
Avonturen park of eiland
Waterspeeltuin
Mountainbikeroute

Eigenaren en beheerdersTe begroten 
door eigenaar/
beheerder

Subsidie verlenen aan parti-
culieren op basis van begro-
ting

Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Pact van Duivenvoorde

Vaarroute
(historische sloepen)

HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Aanlegplaatsen 4x Diverse initiatiefnemers€ 80.000 HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Bootverhuur (sloepen en kano’s) Diverse initiatiefnemers€ 80.000 HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Informatie Duin Horst & Weide bij twee 
waterpoorten

Pact van Duivenvoorde€ 25.000 HR/Haaglanden/Prov. Z-H
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Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Opheffen barrières recre-
anten

Aanleg bruggen of (trek)pontje wande-
len/fietsen

Gemeente Leidschendam-Voorburg 
en gemeente Voorschoten

nader bepalen HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Opheffen barrières dieren Aanleg ecologische oevers Gemeente Leidschendam-Voorburg 
en gemeente Voorschoten

nader bepalen HR/Haaglanden/Prov. Z-H

Planning Planvorming Uitvoering

De Vliet als blauwe 
ruggengraat

2012 - 2014 2013 - 2020

Planuitwerking en communicatie Trekker Financiering
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2.5 STADSRANDEN

HERINRICHTEN MET AANDACHT VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT, RECREATIEF GEBRUIK EN    
CULTURELE VERNIEUWING

Zowel vanuit visueel-ruimtelijke oogpunt als vanuit de functionele gebruiksmogelijkheden is er behoefte de 
stadsranden her in te richten voor de stedeling. 

Het plangebied van stadsranden betreft de open stadsranden binnen Duin Horst & Weide die grenzen aan 
stedelijk gebied. De zones waarvoor recent visies zijn opgesteld, zoals de Groene Buffer Valkenburg en de 
Duivenvoordecorridor, blijven buiten beschouwing. 

Het project begint met een verkenning naar de identiteit van de verschillende randen en het formuleren van 
uitgangspunten en inrichtingsvoorstellen voor een intensiever gebruik, zoals voortkwamen uit de droomsessies. 
Deze verkenning dient onderdeel te worden van het provinciale gebiedsprofiel ruimtelijke kwaliteit. 

Vervolgens wordt voor elk deeltraject een inrichtingsplan opgesteld, met bijbehorende maatregelen, een be-
groting en een beheerstrategie. Deze plannen dienen daarna te worden uitgevoerd. 
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Streefbeeld

Te onderzoeken en in te richten stadsranden

Recreatieve verbindingen

Poorten

Beleven landschap, natuur, landbouw, 
cultuurhistorie en cultuur

STADSRANDEN

Recreatieve activiteiten (indicatief)
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Visie stadsranden Ruimtelijke analyse stadsranden en 
formuleren visie en uitgangspunten
Inrichting per deeltraject met oog voor 
identiteit, beeldkwaliteit en gewenst 
gebruik

Pact van Duivenvoorde / Provincie 
Zuid-Holland

Project Planuitwerking en communicatie Geschatte kosten
planvorming

Trekker Financiering

€ 30.000

Herinrichten stadsrandzones Gemeentennader bepalen

Project onderdelen Geschatte kosten 
uitvoering

Uitwerken in provinciaal 
gebiedsprofiel

Uitvoeren circa 5 stads-
randzones

HR/Haaglanden/Prov. Z-H 
Groen in en om de stad

Inrichting circa 5 
deeltrajecten

Opstellen ontwerp met inrichtingsmaat-
regelen, beheerplan en begroting

Gemeenten Wassenaar, Katwijk, 
Leiden, Voorschoten, Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg

€ 20.000 x 5 Gemeenten
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Voorbeelduitwerking inrichting stadsrandzone

Uit de droomsessies bleek dat er veel behoefte is aan toegankelijk en beleefbaar groen vlak bij de steden, zoals een speelbos, een natuurspeeltuin, een pluktuin, rustplekjes, visplekken en dergelijke.
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BRONVERMELDING

Tekeningen en kaarten

Brons + partners landschapsarchitecten bv

Ondergronden: 
GIS-bestanden Provincie Zuid-holland
Topografische dienst - Emmen

Foto’s

Brons + partners landschapsarchitecten bv en inzen-
ders van de fotowedstrijd, hieronder vermeld:

Pagina 10 - René de Wit
Pagina 15 - Dione Los

Voor het samenstellen van dit document heeft Brons + partners 

landschapsarchitecten bv getracht alle auteurs, fotografen en 

andere rechthebbenden te benaderen. Mocht iemand in dit do-

cument een illustratie aantreffen, waarop zij of hij rechten kan 

doen gelden of een niet correcte bronvermelding aantreffen, ge-

lieve zich dan te melden bij de opdrachtgever.
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BIJLAGE 1 SELECTIE PACT-PROJECTEN 

In deze bijlage is een overzichtstabel opgenomen, 
aan de hand waarvan de selectie van de vijf Pact-
projecten heeft plaats gevonden. De tabel begint 
met de thema’s die vanuit de visie van het Land-
schapsontwikkelingsplan centraal staan bij het uit-
voeren van het plan. 

Vervolgens zijn in kolom III de belangrijkste project 
ideeën uit de projectgroep vermeld en in kolom IV 
de prioriteiten die door de klankbordgroep zijn aan-
gegeven bij  de ideeën uit de droomsessies en het 
LOP. Deze zijn samengevoegd in kolom V tot een 
voorstel voor de Pact-projecten. 

In de volgende twee kolommen is de mogelijke trek-
ker aangeven en mogelijke cofinanciering. 

Selectie projecten
Een vijftal projecten is voorgesteld als Pact-project. 
Deze Pact-projecten krijgen in het uitvoeringsplan 
van het LOP de hoogste prioriteit. Deze projecten 
zijn gebaseerd op voorstellen van zowel de project-
groep als van de klankbordgroep. Zij zijn van belang 
voor Duin Horst & Weide als geheel en geven invul-
ling aan de omschakeling naar de ligging binnen een 
metropolitaan landschap. 

Overige projecten
De  overige projecten zal het Pact van Duivenvoorde 
faciliteren en stimuleren. Zij zal in deze projecten 
echter niet zelf als actieve trekker optreden.
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Overzichtstabel met selectie Pact-projecten  

Doelen Subthema’s 
(projectgroep) 

Projectideeën 
projectgroep LOP 
(d.d. 16-7-2011) 

Prioriteiten 
klankbordgroep  
(selectie vanuit 
droomsessies op 30-8-
2011) 

Voorstel projecten  
 Pactprojecten 

Mogelijke trekker      
  

Mogelijke 
financiering 

HR:    Holland Rijnland 
HL:     Haaglanden 
PZH:  Provincie Zuid-Holland 
A:       A status project in programma 

Positionering 
en promotie  

- Profileren Duin 
Horst & Weide 
 

- Versterken icoon 
Molendriegang 
 

- Op nationaal 
niveau promoten  
 

- Versterken 3 
iconen 

 
 
- GPS route 

- Op nationaal niveau 
promoten DH&W 
 

 Molendriegang 
Wilsveen 
ontwikkelen tot 
icoon 

- GPS route 

- Pact van 
Duivenvoorde / 
Provincie ZH 

 Gemeente 
Leidschendam- 
Voorburg, onder-
steuning PZH  

- Haaglanden 

- Regulier budget 
 
 

 Haaglanden / 
Provincie Zuid-
Holland  

 
- Haaglanden  

Coördinatie - Aanstellen ge-
biedsregisseur 

 
 

 - Aanstellen 
gebiedsregisseur 

- Pact van 
Duivenvoorde  

- Pact van 
Duivenvoorde 

Stad-land 
relatie  

- Ontwikkelen 
stad-land 
poorten 

- Inrichten 
stadsranden 

- Ontwikkelen 
padennetwerk 
(wandelen en 
fietsen) 
 

- Uitwerken poorten 
Den Haag en Leiden 

- Recreatieve 
verbinding tussen 
poorten  

 

- Ontwikkelen 
knooppunten met 
informatie 

- Ontwikkelen poort 
Molendriegang en 
kazerne bij TNO 

 Van poort naar 
poort; recreatieve 
verbinding Haagse 
Weidepoort - 
Leidse Molenpoort  

 Stadsranden 
herinrichten met 
aandacht voor 
ruimtelijke 
kwaliteit, recreatief 
gebruik en culturele 
vernieuwing   

 Pact  van  
Duivenvoorde / 
Provincie ZH 

 
 
 

 Provincie ZH 

 Uitvoering via 
Haaglanden en 
Holland 
Rijnland, past 
in visie HL 

 
 Provincie Zuid-

Holland Groen 
in en om de 
stad/ Interreg 
project  
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Doelen Subthema’s 
(projectgroep) 

Projectideeën 
projectgroep LOP 
(d.d. 16-7-2011) 

Prioriteiten 
klankbordgroep  
(selectie vanuit 
droomsessies op 30-8-
2011) 

Voorstel projecten  
• Pactprojecten 

Mogelijke trekker      
  

Mogelijke 
financiering 

HR:    Holland Rijnland 
HL:     Haaglanden 
PZH:  Provincie Zuid-Holland 
A:       A status project in programma 

Barcode 
versterken 
  

- Gebied als één 
product zien  

- Recreatief-
ecologische 
verbinding Kust  en 
Groene Hart / oost 
- west pad 

 
- Ontwikkelen 

landschaps-
elementen 

- Ecologische ver-
binding tussen kust 
en Stompwijk/ 
combinatie maken 
met fiets- en 
wandelpaden 

- Gras voor glas in 
Duivenvoorde-
corridor 

- Tegengaan 
verrommeling 

• Ecologische en 
recreatieve 
dwarsverbindingen 
Duin Horst & Weide   

• Haaglanden en 
Holland Rijnland 

• Aansluiten op 
lopende 
deelprojecten 
HR, HL en PZH  
 

Beleven 
kwaliteiten 

- Kwaliteiten 
diverse 
landschappen / 
onderdelen 
barcode kunnen 
beleven 

- Ontwikkelen Vliet 
als recreatiezone 

- Gebiedsdekkend 
wandelnetwerk 

- Beleven landschap 
door middel van 
gerelateerde 
activiteiten tussen 
poorten 

- Uitdagen 
ondernemers mee 
te doen 

- Ontwikkelen Vliet 
als centrale zone 
voor 
waterrecreatie 

- Verbinden 
doodlopende 
routes voor 
wandelen  

- Bevorderen 
belevingswaarde 
groen (spelen, 
picknicken, 
spannend groen, 
actieve recreatie) 

•  Vliet als blauwe 
ruggengraat, van 
barrière naar 
verbinding  

- Verbinden 
wandelpaden 

- Uitdagen 
ondernemers 
activiteiten in  
landschap te 
vergroten 

• Gemeenten 
Leidschendam-
Voorburg en 
Voorschoten 

- Gemeenten van 
het Pact 

- Gemeenten van 
het Pact 

 
 

• Haaglanden/ 
Holland 
Rijnland 
 

- Gemeentelijk 
budget 

- Uitdragen visie 
/ aanpassen 
beleid 
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Doelen Subthema’s 
(projectgroep) 

Projectideeën 
projectgroep LOP 
(d.d. 16-7-2011) 

Prioriteiten 
klankbordgroep  
(selectie vanuit 
droomsessies op 30-8-
2011) 

Voorstel projecten  
• Pactprojecten 

Mogelijke trekker      
  

Mogelijke 
financiering 

HR:    Holland Rijnland 
HL:     Haaglanden 
PZH:  Provincie Zuid-Holland 
A:       A status project in programma 

Innovatie  - Economische 
vernieuwing  

- Culturele 
vernieuwing  

- Ruimtelijke 
kwaliteit 
 

- Vernieuwend 
project  

- Voedselstrategie / 
stadslandbouw / 
verbrede landbouw 

- Produceren voor 
de stedeling, 
verkoop 
streekproducten 

- Participatie in 
onderhoud natuur 

- Ontwikkelen en in 
stand houden 
groene diensten 

- Versterken band 
stedeling en 
agrarische sector. 

- Participatie in 
onderhoud natuur 

- Ontwikkelen en in 
stand houden 
groene diensten 

- Inspirerend kunst 
en cultuurproject 

- Groene Klaver  
 
 

- Landschapsbeheer 
ZH en 
landgoederen 
 

- Groene Klaver 
 

- Pact van 
Duivenvoorde 
 

- Provincie/ 
Interreg project 
 
 
 
 

 
 

- Pact van 
Duivenvoorde 
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BIJLAGE 2  OVERZICHT GEBRUIKTE NORMBEDRAGEN

Aanleg halfverhard wandelpad ca 2m breed      
€     40.000 per km inclusief beperkte fundering

Aanleg fietspad van asfalt 3m breed                  
€    250.000 per km inclusief benodigde borden en drempels, e.d.

Inrichting rustplek met bankje                           
€    5.000 per stuk

Infopanelen set    
€    10.000 per locatie

Kano-aanlegplaats                                                      
€    10.000 per stuk

Aanlegsteiger voor boten                                                      
€    20.000 per stuk

Deze normbedragen zijn exclusief kosten voor grondaankoop.
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BIJLAGE 3  BETROKKEN ORGANISATIES

Klankbordgroep
Stichting Horst en Voorde
Staatsbosbeheer
Dunea
LTO Noord
LTO Noord, afdeling Rijn- en Vlietlanden
Agrarische Natuurvereniging Santvoorde
Agrarische natuurvereniging Land van Wijk en Wouden
Groene Klaver (koepel van 4 ANV’s)
ANWB
Stichting Historisch Centrum Wassenaar
Historische Vereniging “Oud Wassenaer”
Historisch Museum Voorschoten
Vereniging Groen en Leefbaar Voorschoten
Historische Vereniging Voorburg
Vereniging Erfgoed Leidschendam
Dorpsraad Stompwijk
Stichting Mooi Voorburg
Stichting Duivenvoorde
Hoogheemraadschap Rijnland

Externe partijen projectgroep
Provincie Zuid-Holland: Hans Dijkstra, Jos Wassens en Menko Wiersema
Holland Rijnland: Xandra van Ginkel en Godelieve Mars
Haaglanden: Marcel Gordijn en Fenno Koemminga
Landschapsbeheer Zuid-Holland: Pieter Balkenende





Pact van Duivenvoorde, februari 2012
p/a gemeente Wassenaar
Postbus 499
2240 AL  Wassenaar

© Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave 
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