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VOORWOORD
Duin Horst & Weide is het unieke landschap tussen Leiden, Den Haag en Zoetermeer. Het is zo uniek omdat het om een groot en gevarieerd groengebied gaat,
midden in één van de dichtst bevolkte delen van Nederland. Inwoners van de
aanliggende gemeenten kunnen hier rust ervaren, de koe in de wei zien staan en
gebruik maken van recreatieve voorzieningen.
De Provincie Zuid Holland heeft Duin Horst & Weide tot een van de zes provinciale
landschappen benoemd. Hiermee geeft zij aan zich in te gaan zetten voor de belangrijke waarden van het gebied.
De gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg beslaan samen het grootste deel van Duin Horst & Weide. Zij hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk het landschap zo aantrekkelijk mogelijk te houden, voor nu
en in de toekomst.
Want het is een top gebied en dat willen we graag delen met onze inwoners en
de inwoners van de aangrenzende gemeenten. Daarom hebben wij samen een
Landschapsontwikkelingsplan opgesteld, waarmee we sturing willen geven aan de
door ons gewenste ontwikkelingen.
Met dit plan bieden we de agrariërs meer kansen voor verbreding en bieden we
de aanwonende stedelingen een goed bereikbaar recreatief landschap. Het plan
zet in op meer en betere routes, ook direct vanuit de stad. Diverse recreatieve
voorzieningen, variërend van vogelkijkpunten tot horeca, kunnen hier aan worden
gekoppeld.
Het plan biedt een ontwikkelingsrichting die breed gedragen wordt door de vele
partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming ervan. Dit biedt een
goede basis om het plan verder uit te werken in concrete projecten. Graag nodigen we dan ook alle betrokken partijen uit om de handschoen op te pakken: door
ons samen in te zetten voor dit unieke gebied kunnen we Duin Horst & Weide nog
beter op de kaart zetten.
Namens het Pact van Duivenvoorde:
Wethouder Henk de Greef (gemeente Wassenaar)
Wethouder Freddy Blommers (gemeente Voorschoten)
Wethouder Marcel Houtzager (gemeente Leidschendam-Voorburg)
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LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN (LOP)
DUIN HORST & WEIDE, SAMENVATTING
Het gebied Duin Horst & Weide is circa zestig jaar
geleden aangewezen als rijksbufferzone tussen Leiden en Den Haag. Het beleid was er vooral op gericht
te voorkomen dat Leiden en Den Haag tegen elkaar
zouden groeien. Behoud van groen, agrarische en
historische waarden stonden centraal. Het bufferzonebeleid heeft niet kunnen voorkomen dat op kleine
schaal, stap voor stap, verstedelijking bleef plaats
vinden. Tegelijkertijd zijn investeringen in het groen
vrijwel uitgebleven. Gedurende de laatste jaren is
er een kentering zichtbaar in het denken over Duin
Horst & Weide:
• Het gebied wordt niet meer gezien als tegenhanger van de stad, maar als belangrijk groen gebied
als onderdeel van het verstedelijkt gebied.
• Er is steeds meer aandacht voor de groene potenties van het gebied en de mogelijkheden deze te
ontwikkelen.
• Ontwikkelingen zoals Duivenvoordecorridor, waar
glastuinbouw plaats maakt voor woningbouw en
groen, zijn illustratief. Tegen deze achtergrond is
het LOP opgesteld.
Status
Het LOP is opgesteld door het Pact van Duivenvoorde, een samenwerkingsverband van de gemeenten
Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam/Voorburg. Het LOP geeft richting aan gewenste ontwikkelingen in het gebied en dient als toetsingskader
voor nieuwe ontwikkelingen. Het is daarmee een
nieuwe stap binnen de samenwerking tussen de drie
gemeenten.
Het LOP heeft geen juridische status. Hiervoor wordt
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het LOP vertaald in de bestemmingsplannen van de
drie gemeenten.
Kwaliteiten van Duin Horst & Weide
Het gebied Duin Horst & Weide is onderdeel van de
Zuidvleugel. Het gebied speelt als zodanig een
belangrijke rol voor het vestigingsklimaat van de
Zuidvleugel. Het vormt als het ware de voortuin van
Den Haag en Leiden. Het nationaal beleid is er op
gericht de concurrentiepositie van de Zuidvleugel te
versterken. Een aantrekkelijk en toegankelijk landschap speelt daarbij een belangrijke rol.
Ten opzichte van andere grotere groengebieden
in Zuid Holland onderscheidt het gebied zich als
“barcode”: een unieke en afwisselende reeks van
uiteenlopende landschappen met opvallende cultuur- en natuurwaarden. Binnen het Pactgebied zijn
natuurlijke processen en menselijk handelen bepalend geweest voor het ontstaan van dit gevarieerde
gebied.
Ontwikkelingen
Ondanks deze kwaliteiten staat Duin Horst & Weide
continu onder druk. Naast geleidelijke verstedelijking is de versnippering door infrastructuur toegenomen. Ook doen zich verschillende maatschappelijke ontwikkelingen voor die vragen om een
ruimtelijk antwoord binnen het gebied.
Er vindt schaalvergroting in de landbouw plaats, gericht op de wereldmarkt, dit is niet onbeperkt mogelijk binnen het kleinschalige landschap.
Er is, als tegenhanger van de globalisering een steeds
grotere hang naar streekeigenheid. Dit uit zich
onder andere in de vraag naar streekeigen producten.

Ook is de functie van landgoederen sterk veranderd,
waardoor soms gezocht wordt naar een nieuwe
economische basis. Mede tegen de achtergrond van
vergrijzing en individualisering beleven steeds meer
mensen het landschap al fietsend, lopend of hardlopend – Nederland beweegt.De voornemens om de
aangrenzende stedelijke gebieden verder te verdichten zal leiden tot een grotere behoefte aan aantrekkelijke groengebieden in de omgeving.
Visie in hoofdlijnen
Centraal in het LOP staat het “missiestatement”:
Duin Horst & Weide vitaal en authentiek houden.
Vitaal is gericht op het economisch rendabel houden van de functies in het gebied, vooral waar deze
de drager vormen van het landschap. Behoud en
stilstand is in dit opzicht geen optie, ontwikkelingen
zijn nodig om de functies in het gebied in stand te
houden.
Authentiek is gericht op behoud en versterking van
gebiedseigen kenmerken. Ontwikkelingen zijn er op
gericht gebiedseigen kenmerken te versterken.
Duin Horst & Weide wordt versterkt als onderdeel
van het metropolitane landschap. Daarbij wordt
expliciet aandacht besteed aan de relatie tussen
stad en landschap. Dit komt onder andere tot
uitdrukking in het maken van zogenaamde poorten,
als toegang vanuit de stad het landschap in.
Binnen het gebied, maar vooral ook bij de promotie
ervan, zal het Duin Horst & Weide duidelijker op de
kaart gezet worden als één product. De barcode is
hiervoor symbolisch: het product Duin Horst & Weide onderscheidt zich door verscheidenheid, maar
ook als één groot groengebied dat bijdraagt aan het
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vestigingsmilieu binnen de Zuidvleugel en voor de
aangrenzende woongebieden.
Thematische uitwerking
De hoofdlijnen zijn uitgewerkt voor recreatie, landbouw, natuur en landschap. Bij recreatie wordt
aangesloten op de gebiedseigen kenmerken van het
gebied, die per deelgebied verschillen. Mogelijkheden voor wandelen en fietsen worden versterkt,
vooral ook direct vanuit de stad.
Binnen het gebied worden de drie iconen versterkt:
Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de drie molens
bij Stompwijk, kenmerkend voor de reeks Duin Horst
& Weide. Deze worden verder ontwikkeld en aan
het recreatieve netwerk gekoppeld. Ook wordt aandacht besteed aan branding van het gebied, waarmee het gebied als eenheid op de kaart wordt gezet.
Dit sluit aan bij verschillende lopende initiatieven,
zoals de ontwikkeling van één recreatieve kaart voor
het gebied.
Wat betreft landbouw blijft schaalvergroting mogelijk, maar wordt het ontwikkelen van nevenactiviteiten gestimuleerd. Er vindt een verschuiving plaats
van agrarisch ondernemer naar landschapsondernemer. Streekproducten gaan een belangrijkere rol
spelen. Door deze producten te koppelen aan Duin
Horst & Weide als gebied, wordt ook het gebied zelf
duidelijker op de kaart gezet. De recreatieve poorten kunnen mogelijk een rol spelen bij de afzet van
de streekeigen producten. Dat kan zijn door middel
van verkooppunten, maar ook bijvoorbeeld in de
horeca.
Natuur blijft een belangrijke functie in het gebied.
De ecologische verbinding tussen kust en Groene
Hart wordt verder ontwikkeld en er worden gebie-

den aangegeven voor weidevogels. Belangrijk daarbij is dat de aanwezige natuurwaarden ook beter
zichtbaar en herkenbaar worden. Voorlichting, observatiehutten, natuurlijke bermen langs fiets- en
wandelpaden en informatie bij de poorten tot het
gebied spelen daarbij een rol.
Deze maatregelen dragen er aan bij het landschap
voor de toekomst veilig te stellen en als vitaal landschap te laten functioneren. Ook de aanwezige
landgoederen kunnen hierbij een rol spelen. Door
openstelling, het restaureren en ontwikkelen van de
tuinen en gebouwen, kan de aanwezigheid van de
landgoederen en daarmee de historische betekenis
van het gebied beter tot zijn recht komen.

recreatief pad. Aan de poorten kunnen thema’s gekoppeld worden als voedselstrategie, verkoop van
streekeigen producten en informatievoorziening.
De recreatieve verbinding kan als een kralensnoer
werken waarlangs ontwikkelingen worden gestimuleerd, zoals een boerderij die wordt opengesteld
voor bezoekers, een landgoed dat een tuin wil openstellen, etc.

Maatregelen en projecten
In het verlengde van deze ontwikkelingen is voor het
LOP een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit programma richt zich op de volgende thema’s:
• Positionering en promotie: het profileren van
Duin Horst & Weide.
• Coördinatie: aanstellen van een gebiedsregiseur.
• Stad-landrelatie: ontwikkeling van poorten tot
het gebied, ontwikkelen van een visie op de stadsranden en versterken van het padennetwerk.
• Versterken barcode: het gebied als één product
ontwikkelen en beleefbaar.
• Innovatie: gericht op economische vernieuwing,
maar ook culturele vernieuwing en ruimtelijke
kwaliteit.
Eén en ander is geconcretiseerd in een reeks aan
projecten, waaruit enkele topprojecten zijn aangegeven. Een voorbeeld van zo’n topproject is de realisatie van een poort in Leiden en een poort in Den
Haag, die met elkaar verbonden worden door een

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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INLEIDING
De gemeenten Leidschendam-Voorburg,
Voorschoten en Wassenaar willen met het
landschapsontwikkelingsplan Duin Horst
& Weide richting geven aan de ontwikkeling van het Pact-gebied voor de komende
10 jaar. De landschapsvisie en het uitvoeringsplan vormen hierbij de kern van het
plan.

1.1 AANLEIDING LANDSCHAPSONTWIKKELINGSPLAN
Het Pact van Duivenvoorde heeft namens de
gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten
en Wassenaar opdracht gegeven voor het opstellen
van het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst
& Weide. Aanleiding hiervoor is dat het gebied als
groot groengebied niet als een herkenbaar gebied
overkomt en niet goed functioneert.
Om Duin Horst & Weide vitaal en authentiek te houden en op een aantrekkelijke manier toegankelijk te
laten zijn voor omwonende stedelingen, is het belangrijk dat geanticipeerd wordt op trends die effect
hebben op het gebied.
Wat opvalt is dat zowel de recreatieve verbindingen in het gebied, als tussen het gebied en de stad,
onvoldoende aanwezig zijn. Om de bestaande landgoederen in stand te kunnen houden is het noodzakelijk dat het economisch functioneren van deze
landgoederen verbetert.
Met dit plan onderstrepen de deelnemende gemeenten het belang van de ontwikkeling van het
groot groengebied Duin Horst & Weide. De bufferzone was er vooral op gericht te voorkomen
dat Leiden en Den Haag tegen elkaar aan zouden
groeien. Behoud van groene, agrarische en historische waarden stond centraal. Het bufferzonebeleid
heeft niet kunnen voorkomen dat op kleine schaal,
stap voor stap, verstedelijking bleef plaats vinden.
Tegelijkertijd zijn investeringen in het groen vrijwel
uitgebleven.
Gedurende de laatste jaren is er een kentering
zichtbaar in het denken over Duin Horst & Weide.

Duin Horst & Weide onderdeel van een groter stedelijk weefsel (bron: Google Earth)

Het gebied wordt niet meer gezien als tegenhanger
van de stad maar als belangrijk groen gebied dat
onderdeel vormt van het verstedelijkt gebied.
Ook is steeds meer aandacht voor de groene
potenties van het gebied en de mogelijkheden
deze te ontwikkelen. Ontwikkelingen zoals de
Duivenvoordecorridor, waar glastuinbouw plaats
maakt voor woningbouw en groen, zijn illustratief.

verantwoordelijkheid om de open ruimte van Duin,
Horst & Weide te beschermen bij de provincie ZuidHolland en de gemeenten. Tegen deze achtergrond
is het landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld.

Nu de Rijksoverheid voorstelt de 60 jaar geleden
ingestelde Rijksbufferzones op te heffen, ligt de

Duin Horst & Weide heeft de laatste jaren sterk aan
strategisch ruimtelijke betekenis gewonnen

1.2 ROBUUST METROPOLITAAN LANDSCHAP

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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vanwege haar positie als groot groengebied binnen
de sterk verstedelijkte regio. De gevarieerde groene
ruimte van kust, duinen, landgoederen en het open
veenweidegebied maken dit gebied uniek en onderscheidend op het niveau van de Zuidvleugel van de
provincie Zuid-Holland.
Het gebied vormt hierbij een internationaal visitekaartje als uitloopgebied voor Den Haag, als stad
van recht, vrede en veiligheid. Voor Leiden met haar
universiteiten en bio-science park geldt het gebied
eveneens als uniek uitloopgebied.
De verstedelijking van de afgelopen decennia heeft
Duin Horst & Weide behoorlijk onder druk gezet.
Ook ontwikkelingen zoals schaalvergroting in de
landbouw, verandering van productiegebied naar
gebruiksgebied, duurzame voedselproductie en
toename van mobiliteit van de bevolking zijn hierop
van invloed geweest. De traditionele scheiding stadland vervaagt. Er vindt momenteel een ontwikkeling
plaats waar stad en ommeland juist verweven zijn
in een zogenaamd metropolitaan landschap. In het
metropolitane landschap fungeert de groene en landelijke omgeving rondom de steden als ‘voortuin’
voor de stedeling. Die kan in het bijzonder benut
worden voor een deel van de vrijetijdsactiviteiten
die de stedeling onderneemt vanuit de eigen woning. Het landelijk gebied kan namelijk heel geschikt
zijn voor niet-gebonden vrijetijdsactiviteiten als
wandelen, fietsen, joggen, skaten en het uitlaten
van de hond.
In dit Landschapsontwikkelingsplan (LOP) staat de
ontwikkeling van Duin Horst & Weide tot een robuust metropolitaan landschap centraal: een gebied
waarbinnen natuurwaarden en cultuurhistorische
en landschappelijke waarden gewaarborgd zijn en
10
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beleefbaar zijn, als antwoord op de verstedelijkingsdruk. Hierbij zal Duin Horst & Weide zichzelf positioneren als uniek groen gebied en de samenwerking
tussen stad en land verder opzoeken. Er wordt een
nieuw evenwicht tussen stad en land nagestreefd.
Om het gebied als robuust metropolitaan landschap
te ontwikkelen is het van belang dat er geïnvesteerd
wordt in nieuwe projecten. Er zijn tot nu toe vele
plannen opgesteld maar het ontbreekt juist aan de
uitvoering.
Het landschapsontwikkelingsplan Duin Horst &
Weide, met als ondertitel ‘sleutel tot uitvoering’,
beoogt een verbindende schakel te vormen tussen
de opgestelde visies en programma’s op Zuidvleugel
en provinciaal niveau, de ambities van de
aanliggende steden, de gesignaleerde trends en de
behoeften die het gebied zelf heeft. Het zal zich met
name gaan richten op de uitvoering van projecten
op het gebiedsniveau van Duin Horst & Weide en de
interactie zoeken met de gebiedprogramma’s van
regio, provincie en Rijk.

1.3 LOP ALS SLAGVAARDIG UITVOERINGSINSTRUMENT
Het Pact van Duivenvoorde is een samenwerkingsverband tussen Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar en bestaat sinds 2001. Het richt
zich op behoud en versterking van cultuurhistorie,
landschap en natuur. Het Pact werkt aan het behoud
van de bijzondere kwaliteiten van landschap en bebouwing en ontwikkelt visies en beleid voor het inpassen van nieuwe ontwikkelingen.
Met dit landschapsontwikkelingsplan wil het Pact
van Duivenvoorde inzetten op ontwikkeling. De

gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten
en Wassenaar zien het hierbij als taak om als een
goede rentmeester het binnen hun grondgebied
liggende buitengebied duurzaam in stand te houden,
zorg te dragen voor de unieke cultuurhistorische,
landschappelijke, archeologische waarden en
natuurwaarden die in dit gebied aanwezig zijn. Tevens
wordt ruimte geboden voor ontwikkelingen die een
bijdrage leveren aan de vitaliteit van het gebied als
geheel. De gemeenten hebben dan ook besloten
om gezamenlijk het Landschapsontwikkelingsplan
Duin Horst & Weide op te stellen: een slagvaardige
visie en aansprekende uitvoeringsprojecten die een
bijdrage leveren voor de agenda ‘van morgen’.
Deze agenda is nadrukkelijk verbonden aan de
agenda’s van de Zuidvleugel en het stadsgewest
Haaglanden en de regio Holland Rijnland. Het zal in
groter verband worden afgestemd met de provincie
Zuid-Holland en de beleidskaders van het Rijk. De
reikwijdte van het LOP beslaat 10 jaar, waarbij afstemming nodig zal zijn met de geplande stedelijke
ontwikkelingen, die een periode beslaan van circa
25 jaar.
Context visie
De visie vormt een vervolg op het visierapport Duin
Horst & Weide ‘van rijksbufferzone tot regiopark’
uit 2007, waarin de aanzet gegeven is voor het denken over nieuwe ontwikkelingsrichtingen. Op basis
van deze LOP-visie worden vervolgens uitvoeringsprojecten geselecteerd. De projecten worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma, onderdeel
van het LOP. Bij deze visie hoort ook een reeds eerder opgesteld inventarisatie- en analyserapport,
waarin de diverse waarden en hun problematiek
beschreven zijn en ook de deelgebieden nader zijn
toegelicht. Dit vormt een apart achtergronddocument.
Brons + partners landschapsarchitecten bv

Afstemming organisaties voor draagvlak visie en
uitvoering projecten
Veel partijen zijn betrokken geweest bij het vormgeven van de gewenste toekomstige ontwikkeling
van dit gebied, zoals de provincie Zuid-Holland, het
bestuurlijk platform Zuidvleugel, de regio’s Holland
Rijnland en Haaglanden en de particuliere grond- en
landgoedbezitters. Via diverse communicatiemomenten, zoals interviews, de landschapsdag en ook
de klankbordgroep zijn organisaties betrokken bij
de visievorming en de uitwerking van projecten. De
waardevolle input van de bevolking en maatschappelijke organisaties, verzameld tijdens de door de
Provincie Zuid-Holland geïnitieerde droomsessies,
vormen hierbij een belangrijke input voor het uitvoeringsprogramma van het LOP. Het LOP dient de
‘sleutel’ te vormen tot daadwerkelijke uitvoering
van uitvoeringsprojecten ofwel het staat voor ‘ de
schop in de grond’.
Visie integraal en per deelgebied uitgewerkt
De visie zal allereerst bestaan uit:
• Een integraal toekomstbeeld voor het gebied,
waarbij het gaat om Duin Horst & Weide als geheel en de hierbij horende interactie met het
haar omringende voornamelijk stedelijke gebied
in breder perspectief.
• Een meer gedetailleerde uitwerking vormt het 2e
deel van de visie. Hierbij wordt tevens de verbinding gevormd met het uitvoeringsprogramma.
Hierin wordt de uitwerking van de visie in concrete uitvoeringsprojecten neergelegd.
Status LOP
Het LOP vormt een belangrijk intergemeentelijk
visiedocument voor de gewenste landschapsgerelateerde ontwikkelingen voor de komende 10 jaar.
Het dient tevens als een kwalitatief toetsingskader

Start landschapsexcursie bij het icoon Meijendel in december 2010

voor nieuwe initiatieven. Het LOP heeft geen juridische status. Hiervoor dient een doorvertaling plaats
te vinden naar structuurvisies en bestemmingsplannen. De gemeenten hebben de verplichting om het
LOP door te vertalen naar bestemmingsplannen.

beeld en wordt vervolgens uitgewerkt voor de thema’s recreatie, landbouw, natuur en landschap. De
visie sluit af met de doorvertaling richting maatregelen en uitvoeringsprojecten en onderscheidt een
vijftal topprojecten.

Inhoud visiedocument
Het voorliggende document begint met een samenvatting van de belangrijkste gebiedskwaliteiten en
combineert dit met de ontwikkelingen en trends
op verschillende schaalniveaus. Een integrale visiekaart vertaalt de opgaven in een integraal kaartLandschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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KWALITEITEN
Duin Horst & Weide neemt een unieke positie in vanwege haar strategische ligging
als groot groengebied tussen de steden
Den Haag en Leiden. Deze ligging maakt
het gebied als stedelijk uitloopgebied aantrekkelijk. Hiermee wordt de internationale concurrentiepositie van het gebied
met de aangrenzende gebieden versterkt.
In dit hoofdstuk komen de kwaliteiten en
haar strategische ligging aan bod.

Uitzicht vanaf de Seringenheuvel het gebied in

2.1 ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN
Het landschapsontwikkelingsplan Duin Horst &
Weide sluit aan bij de groene ambities op internationaal, nationaal, provinciaal, Zuidvleugel en regionaal niveau. Het LOP vormt hierbij de ‘sleutel tot
uitvoering’ door het samenbrengen van ambities
op de verschillende schaalniveaus (het Zuidvleugel,
provinciaal, regionaal en het gebiedsniveau) met
de input vanuit de bevolking. Onder leiding van de
provincie Zuid-Holland zijn droomsessies gehouden
met de bevolking.
Het benoemen van de kwaliteiten geeft inzicht in de
waarden van het gebied. Ook geeft het aan waarom
het gebied (in potentie) zo aantrekkelijk is. Door de
kwaliteiten op de verschillende schaalniveaus te
benoemen, afgestemd op de beleidsdoelen van de
overheden, ontstaat ook inzicht in de trends en bedreigingen die er gelden voor het gebied.
Dit geeft vervolgens argumenten voor de vertaling
in opgaven voor de visie. De belangrijkste kwaliteit
van het gebied is dat het zichzelf als een groot aantrekkelijk en divers groengebied kan manifesteren
voor de stedeling van (ondermeer) Den Haag en Leiden en voor de inwoners van het gebied zelf.
De kwaliteiten worden op de volgende niveaus
onderscheiden: internationaal niveau, nationaal
niveau, provinciaal niveau, Zuidvleugelniveau en
gebiedsniveau.

2.2 INTERNATIONAAL NIVEAU
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de internationale bedrijven, vooral met hoogopgeleid personeel, bij hun keuze voor een nieuwe vestiging, of
behoud van de huidige, niet alleen kijken naar het

Vredespaleis Den Haag, stad van recht, vrede en veiligheid

opleidingsniveau van de arbeidsbevolking, productiekosten en prijs van de locatie, maar ook naar de
kwaliteit van de leefomgeving. Voor Den Haag, als
stad van recht, vrede en veiligheid, kan het aantrekkelijke groengebied bovendien als ’internationaal
visitekaartje van Hollandse cultuur’ prominent in
beeld gebracht worden als kwaliteit voor het verblijven en bezoeken van deze stad.

2.3 NATIONAAL NIVEAU
Op nationaal niveau vormt de Zuidvleugel binnen de
Randstad de tegenhanger van de Noordvleugel. De
Noordvleugel kenmerkt zich door goede culturele
voorzieningen, goed bezochte stadsparken en aan-

trekkelijke landschappen op korte afstand van de
woongebieden. Ook Brabantstad vormt een sterke
regio met een aantrekkelijke omgeving. Om als Zuidvleugel deze concurrentie aan te kunnen is investering in de ruimtelijke kwaliteit van de Zuidvleugel
van groot belang.
De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in een advies uit 2008 onderstreept om van de Randstad een
concurrerende topregio te maken. Het advies geeft
aan dat een duurzame inrichting van de Randstad
hierbij een voorwaarde is. De aanwezigheid van bijzondere cultuurlandschappen betekent volgens de
SER dat de Randstad de kenmerken van een Europese topregio bezit.
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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ZUIDVLEUGEL

Duin Horst & Weide als ‘voortuin’ tussen de steden Den Haag en Leiden

Grote landschappelijke eenheden in regionaal verband: de Groenblauwe delta,
rondom de Zuidvleugel (bron: Metropolitaan Landschap Zuidvleugel)

De aanwijzing als Rijksbufferzone, zestig jaar geleden, heeft ertoe geleid dat de landschappen van de
Zuidvleugel redelijk open zijn gebleven. De toewijzing als Rijksbufferzone speelde een rol in het open
houden van de gebieden tussen de steden en deze
gebieden te vrijwaren van grootschalige bebouwing.
Ook in de toekomst zal bescherming nodig blijven
om de verstedelijking tegen te houden.
Om deze metropolitane landschappen vitaal te houden zijn nieuwe investeringen nodig. Het vitaal houden betekent dat er gezocht dient te worden naar
nieuwe vormen van gebruik. Door deze gebieden te
verbinden en ze te verknopen met de groengebie-

14
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den van de stad ontstaat er een sterk groen netwerk
en een aantrekkelijk woonklimaat.

2.4 PROVINCIAAL NIVEAU
Duin Horst & Weide maakt deel uit van 6 waardevolle provinciale landschappen. Binnen Zuidvleugelverband zijn dit Hof van Delfland, Deltapoort en
Duin Horst & Weide. Buiten de Zuidvleugel, maar
wel gelegen in het Groene Hart zijn dit het Hollands Plassengebied, Land van Wijk en Wouden en
Rottewig-Bentwoud. Zo wordt het gebied van Duin
Horst & Weide gezien als een van de 3 waardevolle
groene buffers. Het Rijksbufferbeleid heeft tot het
behoud van het Pact-gebied als open ruimte geleid,

maar heeft op de doorsnijding van Rijkswegen, provinciale wegen en spoorverbindingen geen effectief
antwoord geboden. Het resultaat is dat het gebied
doorsneden wordt en hierdoor barrières veroorzaakt, waardoor de toegankelijkheid naar het gebied
toe en tussen de landschappen in het gebied zelf bemoeilijkt wordt.

2.5 ZUIDVLEUGELNIVEAU
Op het niveau van de Zuidvleugel valt op dat Duin
Horst & Weide een strategische ligging heeft tussen
de steden en dat het gebied een afwisseling biedt
van open en besloten landschappen met opvallende
cultuur- en natuurwaarden.
Brons + partners landschapsarchitecten bv

6 GEBIEDEN - 6 IDENTITEITEN

Gebiedsidentiteiten provinciale landschappen Zuid-Holland

DUIN, HORST (EN WEIDE)
barcode van natuur en cultuur

Barcode cultuur en natuur. Unieke reeks van landschappen
met opvallende cultuur- en natuurwaarden.
Metropolitaan landschap binnen de Zuidvleugel

			

Duin Horst & Weide

			

Hof van Delfland

			

Deltapoort

			

Hollands Plassengebied

Weids water en grillig gevormde plassen.
Buiten de Zuidvleugel, in het Groene Hart

			

Land van Wijk en Wouden

Grootschalig veenweidegebied, melkkoeien en gaaf bewaarde
linten langs veensloten en dijken.
Buiten de Zuidvleugel, in het Groene Hart

			

Rottewig-Bentwoud

Slingerende Rotte, laagliggende droogmakerijen en nieuw bos
op deels opgehoogde terreinen.
Buiten de Zuidvleugel, in het Groene Hart

HOLLANDS
PLASSENGEBIED
Weids water

Overzicht waardevolle landschappen op Zuidvleugelniveau (bron:

Groene enclave, weidevogels in een gevarieerde stedelijke
omgeving
Metropolitaan landschap binnen de Zuidvleugel

Archipel van eilandjes, schakelstuk tussen het Groene Hart en
de zuidwestelijke delta.
Binnen de Zuidvleugel, in het Groene Hart

Metropolitaan Landschap Zuidvleugel)
HOF VAN DELFLAND
Weidevogels in gevarieerd
stedelijke omgeving

LAND VAN
WIJK EN WOUDEN
Koe in de wei

Onderscheidend is:
• Unieke barcode van opeenvolgende landschapROTTEWIG - BENTWOUD
penDELTAPOORT
in combinatie met hoge cultuurhistorische
archipel
Rotte bindt
waarden. Onder de aanduiding ‘barcode’ wordt
verstaan de reeks van verschillende landschappen die op korte afstand naast elkaar gelegen zijn
en samen een unieke combinatie vormen.
• Unieke natuurwaarden en weidevogelgebieden.
• Strategisch gelegen als groene buffer in het groter stedelijk weefsel van Den Haag en Leiden.
De gebiedsidentiteiten van de 6 provinciale landschappen van de Zuidvleugel zijn als volgt samen te
vatten, zie tabel.

39
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Overzicht Kwaliteiten
Strand

Duinen

Landgoederenzone Wassenaar

Kleinschalig polderlandschap

Strandvlakte Veenwatering

Duivenvoordecorridor

Vlietland

16

Landschap

Cultuurhistorie

Leeg kustlandschap met uitzicht over de zee
Voorzieningen rond strandopgangen
Reliëfrijke jonge duinen met uitgestrekt natuurlijk
landschap
Afwisseling tussen open en besloten ruimten
Uniek landgoederenlandschap op langgerekte oude
strandwallen
Tussenliggende vlakten met wateringen

Oude duinontginningen, houtwinning en bollenteelt
Relicten Atlantik Wal WO II
Sprangen
Verstoven nederzettingen

Unieke reeks van boerderijen, buitenplaatsen en
landgoederen representatief voor stijlen vanaf de 17e eeuw
Zichtlijnen vanuit landgoederen
Villawijken
Hoge archeologische verwachtingswaarde

Kleinschalig open polderlandschap in stroomgebied van de
Oude Rijn
Doorlopende wateringen

Restanten Atlantikwall
Voormalig militair vliegveld Valkenburg
Historische boerderijen en bollenschuren
Hoge archeologische verwachting

Open weidegebied in laag gelegen strandvlakte in contrast
met verdichte omgeving

Historische ontginningspatronen wateringen, wegen en
verkaveling vanaf ca 1300, molen
Boerderijlint aan de westzijde
Landscheiding als historische grens

Afwisselend coulissenlandschap
Structuur van langgerekte oude strandwallen met
boerderijen en landgoederen verstoord door kassen
Vliet als hoofdader van de waterstaatkundige structuur
Open plassengebied omringd door beplantingen
Oorspronkelijk veenweidegebied met Leidschendammerhout

Onderdeel landgoederenzone, nu deels in stedelijke
gebieden
Kasteel Duivenvoorde en restanten oude buitenplaatsen
met zichtlijnen
Knipmolen

Historische ontginningspatronen verkaveling in zuidelijk
veenweidegebied

Hollands veenweidegebied

Open en oud veenweidelandschap

Historische ontginningspatronen langgerekte smalle
verkaveling vanaf ca 1300

Droogmakerijen-landschap
Stompwijk

Groot open weidegebied
Patroon van hooggelegen bebouwingslinten en historische
boerderijen

Drooggemalen verveningsplassen, waaronder
Zoetermeersche Meerpolder (1614)
Ringdijken, Molendriegang, gemalen
Langgerekte strokenverkaveling

+23NAP

+35

+3 tot +5

-0.7

+0.5

-1.5

-1.5

-4.5

veenweide / polder

droogmakerij

+3

Noordzee

duinen

strandwallen

strandvlakte

-wal

-vlakte

Doorsnede landschap Duin Horst & Weide

2.6 NIVEAU DUIN HORST & WEIDE
Kwaliteiten
In het Pact-gebied Duin Horst & Weide hebben natuurlijke processen en menselijk handelen een gevarieerde landschappelijke ondergrond gevormd.
Hier komen twee duidelijk van elkaar verschillende
landschappen bij elkaar: het Hollandse Kustlandschap en het Veen-/droogmakerijlandschap. Deze
ondergrond is bepalend geweest voor het verstedelijkingspatroon van de steden en dorpen. Met name
het waterstelsel is sturend geweest en is nog altijd
herkenbaar. De identiteit van de gebied leunt sterk
op het eeuwenoude afwateringspatroon en de nietverstedelijkte landschappen. Het gaat dan om het
duinlandschap, de landgoederenzone Wassenaar,
het kleinschalig polderlandschap, de strandvlakte
Veenwatering, de Duivenvoordecorridor, Vlietland,
het Hollands veenweidegebied en het droogmakerijlandschap Stompwijk.
Deze verschillende landschappen vormen als het
ware de barcode van het gebied. De streepjes van
de barcode illustreren de opeenvolging van de diverse landschappen, die daarbij ook een verschil in
open en beslotenheid laten zien en verschillende
cultuurhistorische kwaliteiten en natuurkwaliteiten
bezitten en zodoende de identiteit van het gebied
mooi symboliseren.

Samenvattend zijn de kernkwaliteiten van het Pactgebied: “unieke reeks van elkaar opvolgende landschappen met uitzonderlijke hoge kwaliteiten op
het gebied van landschapswaarden, met een grote
verscheidenheid aan cultureel erfgoed en natuurwaarden binnen de Provincie Zuid-Holland”.

1

4
2

3

2.7 TRENDS EN BEDREIGINGEN
Trends
Om Duin Horst & Weide vitaal en authentiek te houden en op een aantrekkelijke manier toegankelijk te
laten zijn voor omwonende stedelingen, is het belangrijk dat geanticipeerd wordt op maatschappelijke ontwikkelingen die effect hebben op het gebied.
Relevante trends zijn:
1. Een grote internationale concurrentiestrijd, waarin unieke vestigingscondities doorslaggevend zijn
(Den Haag als internationale stad van het recht, vrede en veiligheid, bio science park Leiden).
Het groot groengebied Duin Horst & Weide dient zo
aantrekkelijk gemaakt te worden dat het een aantrekkelijk aanbod neerlegt voor recreatief medegebruik voor de bewoners van de aangrenzende steden.

5
6

7

8

9

Duin Horst & Weide, unieke schakel tussen kust en
achterland.
1. Strand
2. Duinen
3. Landgoederenzone Wassenaar
4. Kleinschalig polderlandschap
5. Strandvlakte Veenwatering
6. Duivenvoordecorridor
7. Vlietland
8. Hollands veenweidegebied
9. Droogmakerijen-landschap Stompwijk
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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2. Schaalvergroting in de landbouw voor productie
voor de wereldmarkt, naast productie voor de
regionale markt.
Het intact houden van het open weidegebied vraagt
om een sterke landbouwsector als grondgebonden
landbouw, waar melkveehouderij en grasteelt kunnen blijven bestaan. Ook voor Duin Horst & Weide
geldt dat de landbouw vitaal dient te blijven waarbij
schaalvergroting een mogelijkheid kan zijn.
3. Verbreding in de agrarische sector is tevens een
trend en erop gericht om de relatie stad-land te versterken en te produceren voor de lokale afzetmarkt.
Ontwikkelingen die hierbij passen zijn:
°° maatschappelijke dienstverlening: zorgboerderijen
°° ecologische dienstverlening
°° recreatieve dienstverlening: bed & breakfast,
skybox in de stal
°° ecosysteemdiensten, groen/blauwe diensten.
4. Een grotere welvaart betekent meer mobiliteit en
andere wensen op het gebied van wonen, welzijn,
recreatie, wellness en zorg (leefklimaat).
Zo is het thema ‘Bewegen en beleven’ tegen de
achtergrond van vergrijzing en individualisering van
belang. Er ontstaat een grotere groep mensen die
meer vrije tijd en geld heeft en deze vrije tijd kwalitatief wil besteden. Dit betekent dat er een hoogwaardig aanbod voor landschaps-, cultuur- en natuurbeleving nodig is om deze groepen te verleiden
en gebruik te laten maken van het gebied. Nadruk
kan hierbij gelegd worden op het “verbinden tussen
stad en land’’ zowel in fysieke zin als in sociaal-economisch en cultureel opzicht, waardoor land en stad
onderdeel worden van de dagelijkse leefomgeving.
5. Hang naar streekeigenheid; eigen cultuur en aan-
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dacht voor streekeigen producten. Streekeigen producten kunnen het imago en de identiteit van het
gebied versterken en daardoor ook herkenbaarder
maken voor bezoekers. Duurzame productiemethoden, en keuzes inzake voedselstrategie, zoals de versterking van de relatie regionale voedseleconomie
met daarbij de levering van streekproducten aan de
bewoners van de stad zijn hier een voorbeeld van.
Bedreigingen
1. De verdere verdichting van de aangrenzende stedelijke gebieden en het concentreren van de bebouwingsopgave in de vorm van inbreidingen in de
steden, betekent het schaarser worden van groengebieden in de steden. Er ontstaat hierdoor een grotere behoefte aan nieuwe goed toegankelijke groengebieden in de nabijheid van Den Haag en Leiden.
2. Het creëren van doorgaande natte en droge verbindingen vanaf de kustzone richting het veenweidegebied levert unieke overgangen op. Barrières
van vooral wegen en spoorlijnen doorkruisen deze
ecologische verbindingszones. Aanleg van ecopassages op deze plekken vraagt nog een behoorlijke
inspanning en kost veel geld.
3. Weidevogelgebieden vragen rust en ruimte, deze
kwaliteiten staan onder druk door verdergaande
versnippering, agrarisch gebruik en de druk van het
stedelijk gebied.
4. Geconstateerd is dat investeringen in de talrijke
landgoederen en buitens de laatste jaren zich niet
zozeer op nadere openstelling van de parken hebben gericht. Instandhouding kost geld, toevoegen
van nieuwe eigentijdse functies die een nieuwe economische basis kunnen bieden zijn van belang om te
kunnen blijven investeren in de

Toenemende verstedelijking, aandacht voor inpassing stadsrand

instandhouding van monumenten.
5. Het groot groengebied Duin Horst & Weide is als
gebied niet als zodanig herkenbaar. De infrastructurele barrières en de beperkte toegankelijkheid
vanuit Den Haag en Leiden, maar ook tussen kust en
Groene Hart, beperken het recreatief gebruik van
het gebied en de beleving als geheel door de ontstane versnippering.
6. Het ontbreken van een gemeenschappelijke marketingstrategie om het gebied te promoten, neer te
zetten als één product, te weten een recreatief aantrekkelijk gebied, is nog niet voldoende ontwikkeld.
Hierdoor ontstaat er concurrentie met andere groot
groengebieden, met als gevolg dat investeerders
het gebied niet voldoende interessant vinden voor
nieuwe investeringen.
7. De afgelopen jaren zijn er vele plannen geproduceerd, maar zijn er weinig concrete uitvoeringsprojecten van de grond gekomen. Een duidelijke regie
en een meer centraal aangestuurde planning ontbrak.

Brons + partners landschapsarchitecten bv

2.8 CONCLUSIES
Duin Horst & Weide onderscheidt zich van andere
groot groengebieden door haar unieke barcode, gevormd door opeenvolgende landschappen met unieke natuur-, cultuur- en landschapswaarden. Het gebied vormt samen met de aangrenzende stedelijke
gebieden een metropolitaan landschap. Een sterke
landbouw zorgt hierbij voor de instandhouding van
het agrarische voornamelijk open landschap.

Leiden
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De huidige trends betekenen dat de relatie stadland belangrijker wordt en er meer aandacht is voor
de lokale voedseleconomie. Het verbeteren en verder ontwikkelen van recreatieve verbindingen van
en naar het gebied en door het gebied heen zal het
groot groengebied Duin Horst & Weide op de kaart
zetten.

Den Haag
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Door te investeren in het gebied als geheel en de
gebiedskwaliteiten van het gebied te koesteren en
verder te ontwikkelen zal het gebied vitaal en authentiek blijven en daardoor aantrekkelijker worden. Aandacht voor ontwikkeling staat bij het vitaal
houden voorop; hierbij is investeren in de gebiedskwaliteiten noodzakelijk.

Zoetermeer
Reeks van 6 waardevolle Hollandse landschappen
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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VISIE: METROPOLITAAN
DUIN HORST & WEIDE
De verdere verstedelijking van omliggende steden vraagt om sterke groengebieden. In dit hoofdstuk neemt Duin Horst
& Weide als onderdeel van het metropolitane landschap haar positie in als een
groot groengebied, vol met cultuur- en
landschapskwaliteiten. De visie gaat in op
de thema’s recreatie, landbouw, natuur en
landschap/cultuurhistorie.

Er ontstaat een levend en dynamisch groen netwerk, recreatiegebieden, natuurgebieden, verbindingen naar het Groene Hart en het metropolitane
landschap Duin Horst & Weide. Een gebied dat
uitnodigt om de aanwezige kwaliteiten verder toegankelijk te maken, te investeren en een podium te
bieden aan inspirerende werkomgevingen, duurzame landbouw, recreatie en toerisme voor verschillende doelgroepen en woonmilieus afgestemd op
de ruimtelijke kwaliteiten.
Voor een ontwikkeling naar een metropolitaan
Duin Horst & Weide betekent dit dat het Pactgebied zich sterk moet profileren als een vitaal,
authentiek en toegankelijk gebied in het grotere
geheel van het stedelijk weefsel, iets wat nu nog
onvoldoende het geval is.
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3.1 MISSIESTATEMENT
Het missiestatement draagt de hoofdgedachte uit,
een duidelijke toekomstvisie voor Duin Horst & Weide. Drie begrippen zijn bij het missiestatement van
belang:
• Vitaal is gericht op het economisch rendabel houden van de functies in het gebied, vooral waar

kwaliteiten

opgaven

doelen

Missiestatement
Duin Horst & Weide: vitaal en authentiek gebied

eindconcept visievorming metropolitaan Duin Horst & weide

Duin Horst & Weide: op een aantrekkelijke manier toegankelijk maken
voor de inwoners van het aangrenzende stedelijke gebied

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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3.2 DOELEN
Er ligt een aantal indrukwekkende doelen en opgaven te wachten voor het gebied van Duin Horst &
Weide, die volgen uit de ambities van de Regio, de
Zuidvleugel, de aangrenzende steden en het Pactgebied zelf. Het primaire doel is gericht op ontwikkeling, zodat er een vitaal metropolitaan landschap
gaat ontstaan met behoud van authentieke kwaliteiten. Het LOP gaat uit van een integraal beeld waarbij
belangen vanuit verschillende invalshoeken worden
meegewogen bij de ontwikkeling.
Kijkend naar kwaliteiten, behoeften en trends levert
dit de volgende doelen op:
• Metropolitaan landschap: ‘verbinden’ van het
aangrenzende stedelijk gebied met het groot
groengebied Duin Horst & Weide.
• Barcode: het versterken van de ‘herkenbaarheid’, promoten van het ‘product’ Duin Horst &
Weide.

nieuwe entrees te ontwikkelen het gebied in, is een
belangrijke doelstelling van het Pact.
Barcode: ‘herkenbaar maken als een groot groengebied’
Nu is het gebied als groot groengebied niet als zodanig herkenbaar. Het ontbreken van adequate (recreatieve) verbindingen en het op de kaart zetten van
het gebied als een aantrekkelijk groengebied zorgt
ervoor dat het gebied niet een eigen identiteit uitstraalt. Binnen het gebied, maar vooral ook bij de
promotie ervan, zal het Duin Horst & Weide duidelijker op de kaart gezet worden als één product. De
barcode is hiervoor symbolisch: het product Duin
Horst & Weide onderscheidt zich door verscheidenheid, maar ook als één groot groengebied dat bijdraagt aan het vestigingsmilieu binnen de Zuidvleugel en de aangrenzende woongebieden.

Stadspoorten leggen nieuwe verbindingen

Metropolitaan landschap: ‘verbinden stad en land’
Duin Horst & Weide wordt versterkt als onderdeel
van het metropolitane landschap. Daarbij wordt expliciet aandacht wordt besteed aan de relatie tussen stad en landschap. Een belangrijke doelstelling
van het Pact is er voor te zorgen dat de landschappen onderling beter met elkaar verbonden worden,
zodat de beleefbaarheid en toegankelijkheid toeneemt. Hiervoor moeten barrières geslecht worden
en nieuwe verbindingen aangelegd worden. Ook het
verbinden van het Pact-gebied, het groot groengebied, met de aanliggende stedelijke omgeving zodat
het gebied beter bruikbaar, beleefbaar en toegankelijk wordt voor de stedeling, door bijvoorbeeld
Nieuwe ‘ paden’ verbinden het geheel
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Dit vogelvluchtmodel geeft het toekomstbeeld weer van het groot groengebied Duin Horst & Weide.
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Opgaven Duin Horst & Weide
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Integrale visiekaart Lop Duin Horst & Weide
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3.3 OPGAVEN VOOR DUIN HORST & WEIDE
Op basis van de kwaliteiten, de trends en bedreigingen alsmede de doelen zijn er 8 opgaven voor het gebied geformuleerd. De opgaven zijn op bijgevoegde
kaart vermeld.
1. Ontwikkelen barcode: kwaliteit en identiteit van
landschappen versterken
• Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk en concurrerend vestigingsklimaat voor topbedrijven, instellingen en inwoners. Zowel Den Haag, als stad
van recht, vrede en veiligheid als Leiden, als universitair kenniscentrum, hebben grote belangen
bij een aantrekkelijk Pact-gebied. Beide stadsgemeenten zullen betrokken worden in de marketing van het gebied.
• De barcode leidt tot versterking van de ruimtelijke beleving van het groot groengebied Duin Horst
& Weide.
2. Ontwikkelen van de stad-landrelatie zowel in
fysieke zin als in sociaal-economisch en cultureel
opzicht waardoor land en stad onderdeel worden
van de dagelijkse leefomgeving
• Het versterken van de beleving van natuur, cultuur en landschap. Inspelen en ondersteunen van
de lokale initiatieven van bewoners en groeperingen aangaande hun betrokkenheid bij de kwaliteitsontwikkeling van het landelijk gebied.
• Het verbeteren van de toegankelijkheid middels
het ontwikkelen van recreatieve poorten (overgang stad-land). Knooppunt van fiets- en wandelroutes met parkeervoorzieningen en een openbaar vervoershalte als transitieplek tussen ‘ stad
en land’.

• Hoogwaardige groene stadsranden ontwikkelen.
3. Versterken van de verbindingen ten behoeve
van het recreatief netwerk
• Barrières slechten, nieuwe recreatieve verbindingen zoals wandel-, fiets- en ruiterpaden daarvoor
in de plaats aanleggen.
• Aandacht voor het bevaarbaar maken van het historisch waternetwerk.
4. Versterken van de verbindingen ten behoeve
van het ecologisch netwerk
• Instandhouding en veilig stellen weidevogelgebieden.
• Ecologische verbindingszones (EVZ’s) aanleggen
en barrières slechten. Het creëren van doorgaande natte en droge verbindingen vanaf de kustzone richting het veenweidegebied levert unieke
overgangen op. Het overwinnen van barrières
door de aanleg van ecopassages vraagt nog een
behoorlijke inspanning.
• Hierbij is het belangrijk dat deze natuur ook toegankelijk en beleefbaar gemaakt wordt voor de
stedeling, die dit gebied als haar ‘voortuin’ kan
zien.
• De natuurontwikkeling sluit hierbij aan op het
ontwikkelen van een robuust groen blauw aaneengesloten netwerk voor de Groenblauwe Delta
op regionaal niveau, waarbinnen natuur, recreatie, waterhuishouding en het landschap worden
samengebracht.

5. Ontwikkelen vitale landbouw
• Vitaliseren van de grondgebonden landbouw.
• Ontwikkelen van de verbredingactiviteiten in de
landbouw, waarbij de agrarisch ondernemer zich
meer richt op de stedeling en de recreant en produceert voor de regionale markt.
6. Vitaliseren van buitens en landgoederen
Investeren in nieuwe voorzieningen op de landgoederen ter versterking van de barcode en de beleving
van het gebied met een economisch rendement, zodat er inkomsten ontstaan voor onderhoud en herstel van de buitens en landgoederen.
7. Versterking relatie regionale voedseleconomie
Levering van streekproducten en producten zoals
duurzaam geproduceerd voedsel, aan de bewoners
van de omliggende steden.
8. Regie opgave
Het realiseren van ambities betekent dat er een
goede ervaren regisseur nodig is die integraal de
opgaven vanuit het LOP op de verschillende schaalniveaus kan afstemmen en bundelen in concrete
projecten en (co-)financiering en ook vanuit de programmering op rijks-, provinciaal-, Zuidvleugel- en
gebiedsniveau kan opereren. De opgave zal deels
bestaan uit het entameren van nieuwe initiatieven,
maar ook de ontbrekende schakels nadrukkelijk in
beeld brengen, die voor de overige delen al geprogrammeerd zijn in andere programma’s betrekking
hebbend op het gebied.
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De samenhang van de opgaven
In de kern komt het er op neer dat, om het aantrekkelijke en waardevolle landschap van Duin Horst &
Weide vitaal te houden, er nieuwe investeringen in
het gebied nodig zijn om het gebied verder te kunnen ontwikkelen. Belangrijk hierbij is om het gebied
beter te ontsluiten voor de stedeling en aan te laten
sluiten op de stedelijke groenstructuren. Het gebied
dient ook beter toegankelijk en beleefbaar gemaakt
te worden.
Hiervoor zijn nieuwe investeringen nodig in het gebied voor een beter padennetwerk en aan de randen van het gebied voor het oprichten van nieuwe
‘toegangspoorten’ en transferia. Voor het in stand
houden van het karakteristieke open veenweideen droogmakerijlandschap is ondermeer een sterke
landbouw nodig en dient het economisch rendement vooral in de weidegebieden verbeterd te worden.
Het ontwikkelen en uitbreiden van agrarische activiteiten in de vorm van maatschappelijk een ecologische dienstverlening, gericht op de stedeling kan
betekenen dat naast de op de productie gerichte
agrariër er ook een landschapsondernemer kan
gaan ontstaan die zijn inkomsten uit publieksgerichte activiteiten haalt. Hierdoor ontstaan nieuwe
contacten tussen de stedeling en de agrariërs. Ook
ligt er een opgave in het verder stimuleren van de
regionale voedseleconomie, het produceren en leveren aan de stad. De natuuropgaven zijn vooral
gericht op het verder ontwikkelen van de robuuste
land- en waterbindingen tussen kust en veenweidegebied. Het aanleggen van ecopassages en het kunnen vaststellen van de meest gewenste en haalbare
route voor de verbindingszones vormen een belangrijke opgave.
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Essentieel voor de toekomst van Duin Horst & Weide
is dat de kernkwaliteiten van het gebied vitaal blijven: herkenbare landschappen, beleefbare natuur
en toegankelijke cultuurhistorie. Om dit te bereiken
is het noodzakelijk dat verdergaande versnippering
wordt voorkomen en de ontstane versnippering
wordt opgelost, verrommeling wordt aangepakt,
denk aan kleine verspreid liggende kassencomplexen. De verstedelijkingsdruk op het gebied dient
te worden geleid naar de aangrenzende steden. Een
nieuw aan te stellen ervaren regisseur dient vanuit
het LOP het uitvoeringsprogramma te realiseren.

3.4 VISIE
‘Groengebied’ met excellente kwaliteiten
In de ontwikkeling van het Metropolitane landschap
Duin Horst & Weide is de gedachte van zorgvuldig
beheerd min of meer afgeschermd ‘reservaatgebied’ als Rijksbufferzone verlaten. Het gebied wordt
verder ontwikkeld als groot groengebied met excellente kwaliteiten. Dit heeft de volgende doelen opgeleverd:
Metropolitaan landschap: ‘verbinden’ van het aangrenzende stedelijk gebied met het groot groengebied. Hiervoor is een duidelijke visie van de Pactgemeenten en afstemming met de omliggende
gemeenten van belang.
Barcode: Het versterken van de ‘herkenbaarheid’
van het gebied als geheel, waarbij met promotie
het ‘product’ Duin Horst & Weide op de kaart wordt
gezet.

Metropolitaan landschap
Dit betekent dat het belang van Duin Horst & Weide
toeneemt voor zijn omgeving en er expliciete aandacht is voor de stad-land relatie. En in plaats van
sec een planologische beschermingszone (Rijksbufferzone), zal het gebied gaan functioneren als metropolitaan landschap, dat meer en meer verweven
wordt met het omringende stedelijk gebied qua ontsluiting, gebruik en toegankelijkheid. Het opheffen
van versnippering en het krachtig tegengaan van
verdere verstedelijking blijft nodig met de daarbij
horende planologische bescherming om het gebied
haar uitstraling te laten behouden. Er ontstaat dan
ook een verschuiving van ‘Groene Rijksbuffer’ naar
het metropolitaan Landschap van Duin Horst & Weide.
Verbeteren toegankelijkheid
Het zorgvuldig gespaarde landschap van Duin Horst
& Weide, ingeklemd in een grotere stedelijke enclave is versneden door (snel)wegen en spoorlijnen.
Stad en land opereren grotendeels gescheiden van
elkaar en de sociaal, economische en culturele interactie is beperkt. De verstedelijkingsdruk is hoog
en de geïsoleerde gebiedsdelen beperken het gebruik en de toegankelijkheid in het gebied zelf en
bemoeilijken de toegang tot het gebied vanuit het
stedelijk gebied. Vanuit de stadsranden wordt ingezet op verbetering hiervan door de aanleg van
nieuwe stad-landpoorten. Hierdoor zal het gebied
met haar barcode beter beleefbaar en herkenbaar
worden. De promotie van het gebied wordt hierdoor
versterkt.
De visie vindt haar uitwerking in 4 thema’s: recreatie, landbouw, natuur, landschap/cultuurhistorie,
zij vormen de vertaling en uitwerking op gebiedsniveau.
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De ‘voortuin’ van de stedeling
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4

DEELVISIES
De visie vindt haar uitwerking in 4 thema’s:
recreatie, landbouw, natuur en landschap/
cultuurhistorie, zij vormen de vertaling en
uitwerking op gebiedsniveau.

Deelvisie recreatie

			

			

4.1 VISIE RECREATIE: BELEVEN VAN CULTUUR, LANDSCHAP EN NATUUR
Legenda
Ontwikkelen 3 nationale poorten / transferia
• N.S. Den Haag Centraal
• Molendriegang Wilsveen
• Zoeterwoudse poort

Ontwikkelen van stad-landpoorten
1. Valkenburgse poort
2. Leidse poort
3. Molenpoort
4. Haagse Weidenpoort
5. Flamingopoort
6. Zoetermeerse poort
7. Berbice poort / Ecologische Verbindingszone
8. Poort NS-Voorschoten
9. Poort NS-Mariahoeve

Bestaande entrees behouden en / of vitaliseren
Ontwikkelen iconen
• Meijendel
• Kasteel Duivenvoorde (verbinden met stadsrand)
• Molendriegang Wilsveen

Ontwikkelen servicepunten
• B&B
• Kanoën en bootverhuur

Ontwikkelen wandelpadennetwerk
• W1-W3 Weidepaden (vanuit weidepoorten)
• W4 Horstpas (t.h.v. Flamingopoort/Duivenvoordepad)
• W5 Atlantikwalpad nabij Valkenburg
F1
F2
F3

Ontwikkelen fietspadennetwerk
• F1 Valkenburgse pad (nieuw)
• F2 Wassenaarse pad (optimaliseren route)
• F3 Meijendelse pad (optimaliseren route)

Kanoroute ontwikkelen
• Valkenburgsemeer-Wassenaar
• Ontwikkelen bijzondere accenten

Afstemming recreatieve voorzieningen
1. Natuurrecreatie: Driemanspolder
2. Wallen + oeverrecreatie: Vlietland, Zoetermeerseplas,
Valkenburgse Meer
3. Natuurbelang: Vogelplas Starrevaart
4. Strandrecreatie: Wassenaarse Slag
5. Duinrecreatie: Pan van Persijn
6. Golfterreinen
7. Pretpark: Duinrell, Snowworld

Stadsparken: Den Haag / Zoetermeer / Leiden
Verbinden bestaande parken en recreatiegebieden

4.1.1 Missiestatement
Het missiestatement vertaalt zich in het verder ontwikkelen van recreatieve voorzieningen in samenhang met elkaar, die de gebiedskwaliteiten, zoals
beschreven in de barcode, beleefbaar en toegankelijk maken voor de inwoners van het metropolitane
landschap. Drie hoofdopgaven bepalen het missiestatement en tekenen zich hierbij af.
Vitaal
Voor de recreatie betekent vitaal dat er ingezet
wordt op ontwikkeling, het investeren in het gebied:
goede toegangspoorten op strategische plekken, excellente voorzieningen, eigentijdse informatievoorzieningen en een padennetwerk dat de barrières van
verkeerswegen en spoor kan passeren. In de visie
vertaalt dit zich in bijvoorbeeld:
• Het ontwikkelen van de stad-landpoorten als
nieuwe toegangen tot het gebied vanuit de stad
en het uitwerken van deze poorten tot concrete
locaties.
• Het ontwikkelen van het recreatieve netwerk.
Authentiek
Authentiek vormt een krachtig begrip in dit gebied
en slaat op de kwaliteiten die hier te vinden zijn op
het gebied van: landschap, cultuurhistorie en natuur. Het investeren in het beleefbaar maken van
deze kenmerken versterkt het imago van het gebied
en maakt het onderscheidend. In de visie vertaalt dit
zich in bijvoorbeeld:
• Het ontwikkelen van de drie iconen Meijendel,
Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang Wils-

veen qua bereikbaarheid en uitbreiding van het
programma.
• Het versterken van de beleefbaarheid door het
recreatieve netwerk verder te ontwikkelen.
• Meer aandacht besteden aan promotie en marketing , denk aan een logo en aps met gebiedsbeschrijving voor de moderne telefoon.
Toegankelijk
Essentieel voor de recreatie is de toegankelijkheid
van het gebied optimaliseren. Dit uit zich in de visie
in een evenwichtig vertakt netwerk van stad-landpoorten die de stedeling toegang geven tot het buitengebied en een verdere uitbreiding van het recreatieve routenetwerk. De randen van de verschillende
gebieden en de landgoederenzones van Wassenaar,
de Horsten en Duivenvoorde bieden hiervoor veel
potentiële aanleidingen. Het routenetwerk dient
gebruik te maken van bestaande paden en vult ontbrekende schakels aan. In de visie vertaalt dit zich in
bijvoorbeeld:
• Het ontwikkelen van diverse soorten stad-landpoorten die de toegang vormen vanuit de stad
naar het gebied toe. Het ontwikkelen van kleinschalige servicepunten langs routes.
• Het ontwikkelen van wandel-, fiets-, ruiter- en
kanoroutes, waaronder het ontwikkelen van ommetjes, aansluitend op stedelijke gebieden en
het ontwikkelen van goede recreatieve oost-west
gerichte dwarsverbindingen ter verbinding en beleving van de verschillende landschapstypen (de
barcode).
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Groot groengebied in metropolitaan landschap
Duin Horst & Weide vormt als groot groengebied
samen met het omliggend stedelijke gebied een
metropolitaan landschap. Hierbij wordt ingezet om
het buitengebied aantrekkelijker en beleefbaar te
maken voor de stedeling en het beter te ontsluiten.
Het versterken van de relatie tussen stad en land is
hierbij doel.

4.1.2 Inspiratie visie
Nieuwe concepten voor een beter recreatief gebruik
vormen de ambitie voor dit gebied. Vooral de wens
om tot een nieuw evenwicht tussen stad en land
te komen betekent dat de stedeling verleid moet
worden om het Pact-gebied te betreden. Goede toegangspoorten op strategische plekken, excellente
voorzieningen, eigentijdse informatievoorzieningen
en een padennetwerk dat de barrières van verkeerswegen en spoor kan passeren. De genius loci van het
gebied biedt voor elk landschap voldoende uitdagingen om interessante routenetwerken te ontwikkelen.
Doelstellingen recreatie en toerisme
• Beleving: ontwikkelen van een recreatieve, en
toeristische infrastructuur gericht op de beleving
van de gebiedsidentiteiten staat centraal. Hierbij
zal ook specifiek aandacht nodig zijn voor het onderbrengen van paardenvoorzieningen zoals opgenomen in ‘Schaken met paarden’.
• Recreatief routenetwerk: ontwikkelen van een
integraal recreatief routenetwerk met hierin het
aanbod van de kwaliteiten.
• Iconen: versterken van de drie iconen Meijendel,
Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang bij
Stompwijk, waarbij ook aandacht geschonken zal
worden aan de functie van het dorp Stompwijk.
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• Marketing en promotie: branding van het gebied,
meer aandacht voor marketing en promotie.

4.1.3 Onderdelen visie recreatie
In deze recreatievisie ligt het accent op het versterken van de bereikbaarheid van het gebied als geheel.
Het verbeteren van zowel de stad-landrelatie als
de versterking tussen de onderlinge gebiedsdelen
vormt hierbij de kern. Het beleven van de cultuur-,
landschaps- en natuurkwaliteiten is hierbij het doel.
Duin Horst & Weide zal zich hierbij als metropolitaan landschap met unieke waarden verder ontwikkelen als recreatief uitloopgebied voor de lokale
bevolking, de aanliggende steden en in groter verband voor de regio. Dit is uitgewerkt in de volgende
onderdelen:
Typologie ontsluiting
Uitgangspunt is om de gebiedskwaliteiten van Duin
Horst & Weide te ontsluiten voor:
°° de eigen bewoners/recreanten van het gebied;
°° de burgers/recreanten uit het aanliggende stedelijk netwerk;
°° de regionale- en nationale bezoekers, toeristen.
De verschillende doelgroepen vragen een eigen benadering qua faciliteiten en voorzieningen in het
gebied. Hiervoor zijn de volgende 6 ontsluitingsmodules ontwikkeld:
1. Nationale poorten zijn bedoeld voor de ontvangst van bezoekers uit de regio en uit het hele
land ter versterking van het toerisme. Deze poorten
zullen door de hogere overheden verder ontwikkeld
worden en vallen buiten het uitvoeringsprogramma

CULTUURBRUG
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Barriëres overwinnen (bron: Metropolitaan Landschap Zuidvleugel)

van het LOP. De nationale poorten zijn aan de infrastructuur van het groter stedelijk netwerk gekoppeld voor trein- en autobezoekers. Hierbij vormt de
CS-poort een prachtige start vanuit Den Haag via
het Malieveld, Het Haagse Bos het gebied in richting
de Haagse Weidenpoort. Hiervandaan dient het routenetwerk verder ontwikkeld te worden, aangeduid
als Nieuw Weidepad.
Nationale poorten zijn nieuw te ontwikkelen
entrees tot het gebied van Duin Horst & Weide,
gesitueerd langs de nationale infrastructuur:
rijkswegen en treinstations. Deze zogenaamde
transferia beschikken over een goede toegankelijkheid voor auto’s of treinbezoekers. Het
kent diverse faciliteiten zoals: ruime parkeervoorzieningen, overstapmogelijkheden op een
ander vervoermiddel, fiets, kano of paard, rijtuig. Het beschikt over uitstekende faciliteiten
waar recreanten informatie krijgen over het
gebied, kunnen drinken en eten, toiletvoorzieningen aanwezig zijn (bijvoorbeeld een informatiecentrum, cafés, restaurant). Het geheel
heeft een moderne eigentijdse uitstraling of
maakt gebruik van bestaande bebouwing, bijvoorbeeld historisch waardevolle gebouwen
met een eigen uitstraling.

Brons + partners landschapsarchitecten bv

2. Stad-landpoorten van Duin Horst & Weide zijn
bedoeld voor de lokale bewoners en de burgers
afkomstig uit het stedelijk netwerk bedoeld ter versterking van het recreatief netwerk. De stad-landpoorten zijn over het gebied verdeeld en vormen de
toegang tot de stad-land entree. Ook hier geldt dat
vanuit deze poorten verder routes ontwikkeld dienen te worden, aangeduid als Weidepad, Horstpad
en Atlantikwallpad, zie kaart. Ook bieden de stadlandpoorten de mogelijkheid tot het maken van ommetjes vanuit aangrenzende stedelijke gebieden.

4. Bestaande entrees vitaliseren, vooral te vinden
bij de toegangen tot het duingebied.
5. Servicepunten met specifieke kleinschalige voorzieningen ter ondersteuning van de recreatieve ontsluiting van het gebied.

Stad-landpoort (bron: Metropolitaan Landschap Zuidvleugel)
STADSPOORTEN
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Stad-landpoorten zijn nieuw te ontwikkelen
entrees op strategische plekken gesitueerd op
de overgang van stad en buitengebied met diverse faciliteiten waar recreanten informatie
krijgen over het gebied, iets kunnen drinken,
toiletvoorzieningen aanwezig zijn, kleinschalige parkeervoorzieningen en waarbij de stadlandpoort vanuit zijn ligging al een bijzondere
uitstraling heeft. Poorten kunnen ook vanuit
bestaande cafés, restaurants, monumenten,
agrarische schuren of bij een landgoed ontwikkeld worden. Poorten dienen in afstemming
met de lokaal aanwezige waarden en voorzieningen nader uitgewerkt te worden. Poorten
kunnen daarbij in maat en schaal sterk van elkaar verschillen en dragen bij aan de zonering
van recreanten.
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van de tuinarchitectuur uit de Gouden Eeuw, is een
mogelijkheid die past binnen de doelstelling van het
versterken van het imago van het gebied. De iconen
geven met hun padenstructuur toegang tot het omringende gebied.
Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang Wilsveen vormen nu de drie representatieve bestaande iconen van het gebied. Elke
icoon beschikt over diverse faciliteiten, parkeervoorzieningen, waar recreanten informatie
krijgen over het gebied, iets kunnen drinken,
toiletvoorzieningen aanwezig zijn, bijvoorbeeld
een café, restaurant, monument, agrarische
schuur, loods.

Servicepunten waar kano’s, boten of andere
specifieke voorzieningen kunnen worden verkregen gelegen op strategische plekken in het
gebied. Het betreft kleinschalige voorzieningen
vanuit particulier initiatief ontstaan. Versterking van dit netwerk is gewenst.

6. Digitale poorten van het gebied: de mogelijkheden van digitale ondersteuning nemen steeds verder toe. Naast infopanelen ter plekke kunnen routes
digitaal toegankelijk gemaakt worden.
Smart-phones bieden vaak uitgebreide gebiedsinformatie via kleine, vaak gratis te downloaden programma’s. Het ondersteunen van het
netwerk door wifi-ontvangst bij de poorten
mogelijk te maken geeft ondersteuning van
routes en geeft nadere gebiedsinformatie. Ook
het thuis al downloaden via de digitale poort
Duin Horst & Weide geeft bezoekers vooraf al
gestructureerde informatie.

3. Iconen zijn bestaande belangrijke aangewezen locaties in het gebied die karakteristiek zijn voor de
beleving van het duingebied, de landgoederenzone
en het veenweidegebied, een zogenaamde toeristische trekpleister. Uitbreiding van de drie bestaande
iconen ter versterking van het imago van Duin Horst
& Weide in bijvoorbeeld de landgoederenzone, denk
aan een representatief landgoed met voorbeelden
Molendriegang Wilsveen
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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Recreatie

Visie

Strand

Aaneengesloten openbare ruimte met
seizoensgebonden kustrecreatie

Vitaliseren kustrecreatie met nieuwe recreatievormen en verlenging naar alle seizoenen

Duinen

Gezoneerd netwerk van recreatieve toegangen en
routes

Ontwikkelen Valkenburgse poort en Wassenaarse poort
Ontwikkelen Meijendel als icoon: door verbouw bezoekerscentrum en paardenstal
Optimaliseren gezoneerd netwerk van recreatieve routes voor wandelen, fietsen en
paardrijden. Verbeteren kwaliteit en aanbod recreatieve voorzieningen.
Vitaliseren Valkenburgse, Wassenaarse en Meijendelse pad naar zee voor fietsen en wandelen

Landgoederenzone Wassenaar

Kleinschalig polderlandschap

Strandvlakte Veenwatering

Duivenvoordecorridor
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Kwaliteiten

Recreatief zeer waardevolle zone met beperkte
toegankelijkheid en zichtbaarheid landgoederen,
boerderijen en golfbanen aan de westzijde
Recreatief gebruik beperkt aantal wegen
Golfbaan aan westzijde
Weidegebied niet toegankelijk
Enkele bossen opengesteld
Enkele recreatieve doorsteken voor wandelen en
fietsen

Weidegebied voor de veehouderij
Kleine eenheden landgoedeigenaren
Verspreide, te saneren glastuinbouwbedrijven
Kasteel Duivenvoorde is recreatieve trekpleister
Recreatief gebruik beperkt aantal wegen en paden

Vlietland

Aanbod van oever- en waterrecreatie

Hollands veenweidegebied

Recreatief gebruik beperkt aantal wegen, paden en
watergangen

Droogmakerijen-landschap
Stompwijk

Recreatief gebruik redelijk aantal wegen, paden en
watergangen

Verbinden landgoederen met de stad via Flamingopoort en Malieveldpoort
Verruimen belevingsmogelijkheden en toegang landgoederen
Vitaliseren landgoederen met nieuwe functies
Vitaliseren Wassenaarse pad en Meijendelse pad naar zee voor fietsen en wandelen
Ontwikkelen Valkenburgse en Leidse poort
Ontwikkelen recreatieve wandel- en fietspaden
Ontwikkelen Valkenburgse pad naar zee voor fietsen en wandelen
Verruimen belevingsmogelijkheden in heringericht landschap
Vitaliseren Valkenburgse meer als recreatieplas

Ontwikkelen Molenpoort en Veenzijdse weidepoort
Verbinden randen weidegebied, boerderijen en bossen via paden met de stad
Verruimen belevingsmogelijkheden weidevogels (kijkhut)
Vitaliseren kasteel en landgoed Duivenvoorde als icoon
Ontwikkelen en verbinden netwerk voor wandelen, fietsen en kanoën met de stad en onderling

Vitaliseren voorziening Vlietland voor oever- en waterrecreatie
Kanoroute verlengen naar zuiden over de Vliet
Ontwikkelen Zoeterwoudse poort
Vitaliseren recreatieve paden en kanoroute
Ontwikkelen Zoeterwoudse poort en poort Molendriegang Wilsveen
Ontwikkelen Molendriegang tot icoon
Verbinden recreatieve wandel- en fietspaden vanuit poort Molendriegang
Verruimen belevingsmogelijkheden weidevogels (kijkhut) en lanbouw

Ontwikkeling padennetwerk
Ter versterking van het netwerk zijn de volgende uitbreidingen voorgesteld:
• Ontwikkelen wandelpadennetwerk, binnen dit
netwerk kan nog verder onderscheid aangebracht
worden tussen wandelpaden, klompenpaden,
struinpaden of excursies onder begeleiding van
deskundige vrijwilligers of professionals. Hierbij
kan aangesloten worden op het provinciale Wandelroutenetwerk.
• Ontwikkelen fietspadennetwerk, halfverhard en
verhard. Wandel- en fietspaden liggen bij voorkeur gescheiden van elkaar met ieder haar eigen
locatie en tracé.
• Ontwikkelen netwerk kanoroutes.
• Ontwikkelen ruiterroutes, mogelijke dwarsverbinding van de duinen naar de landgoederen en
de veenweidegebieden, rekening houdend met
de draagkracht van de bodem.
• Onderdeel van het padennetwerk vormt de ontwikkeling van bijzondere accenten, bijvoorbeeld
een uitzichtsplek, toren voor landschappelijke
oriëntatie, wild- en vogelkijken.
• Ook tijdelijke routes, kunstroutes, nachtelijke belevingsroutes, meditatieroutes, winternachtwandelingen kunnen aanhaken op het bestaande en

het te ontwikkelen routenetwerk.
• Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de verdere ontsluiting van het icoon Kasteel Duivenvoorde middels een padennetwerk met de bebouwde kom van Leidschendam en Voorschoten.

Winterpret met de koets

Nadere afstemming met bestaande recreatieve
voorzieningen
In deze recreatievisie ligt het accent op bereikbaarheid van het gebied en het verbeteren van zowel de
stad-landrelatie als de versterking tussen de onderlinge gebiedsdelen. Grootschalige bestaande recreatievoorzieningen met eigen parkeervoorzieningen
maken hiervan onderdeel uit. Binnen de visie van
het LOP zijn deze goed bereikbare voorzieningen
opgenomen om een integraal beeld te kunnen laten
zien van de bestaand en gewenste voorzieningen.
Nadere afstemming hiervan kan onderdeel vormen
van het verder te ontwikkelen langzaam-verkeer padennetwerk. De waardevolle stadsparken van Den
Haag, Zoetermeer, Leiden en de Pact-gemeenten
spelen ook een rol in het recreatieve stedelijke netwerk maar zijn in het kader van het LOP niet verder
opgenomen.

4.1.4 Randvoorwaarden bij ontwikkeling
recreatie
De vertaling van de visie in concrete uitvoeringsprojecten vraagt aandacht voor de effecten die gaan
optreden waarneer het recreatief toeristisch netwerk zich verder ontwikkelt. Recreatieve verbindingen dienen te worden afgestemd op de aanwezige
natuur- en rustgebieden, waarbij rekening wordt
gehouden met de lokale waarden in overleg met de
betrokkenen. Ook wordt het draagvlak onder grondeigenaren en gebruikers verkend. Afspraken over
perioden van betreedbaarheid dienen dan ook in de
planvorming meegenomen te worden.

Maatregelen recreatie, input voor uitvoeringsprogramma
• Ontwikkelen icoon en Nationale poort Molendriegang Wilsveen.
• Ontwikkelen stad-land poorten met tussenliggende recreatieve verbindingen en rustpunten.
• Ontwikkelen recreatief potentieel Vlietzone.
• Ontwikkelen belevingsmogelijkheden diversiteit barcode: o.a. bezoek landgoed, historische boerderij, boerderij in bedrijf.
• Versterken natuurbeleving; natuurspeeltuin,
natuurpad, pluktuin, bijdrage landschapsonderhoud, visplekken, adventure park, vogels
kijken, reeën kijken.
• Ontwikkelen horeca en overnachtingsmogelijkheden in stijl van het gebied (b&b in koetshuis of boerderij).

Ontsluiting met nieuwe paden
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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Deelvisie landbouw

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide

Brons + partners landschapsarchitecten bv

			
4.2 VISIE LANDBOUW: MOTOR VAN DUURZAME VOEDSELPRODUCTIE EN AANBIEDER 						
				
VAN OPEN LANDSCHAP, RECREATIE, NATUUR EN BIODIVERSITEIT
4.2.1 Missiestatement

Legenda

Vitaliseren grondgebonden landbouw,
schaalvergroting boerenbedrijven
ondersteunen
Ontwikkelen van een nieuwe stad-landrelatie
(verbreding landbouw)
Ontwikkelen entree’s tot het buitengebied
(met onder andere stad-landpoorten)

Beheerder van de groene ruimte

Saneren van verspreid liggende
kassencomplexen

Herontwikkeling van geclusterd
glastuinbouwcomplex m.b.v.
randvoorwaarden ruimtelijke kwaliteit

Het missiestatement betekent voor de landbouw
dat deze zich in het gebied verder kan ontwikkelen.
Hierbij zijn twee belangrijke taken voor de landbouw
weggelegd: de duurzame voedselproductie en de
aanbieder van open landschap, natuur, recreatie en
biodiversiteit. Een goed functionerende landbouw
leidt dan ook tot een goed onderhouden en recreatief aantrekkelijk landschap.
Vitaal
Vitaal staat hierbij voor een gezonde economische
bedrijfsvoering, waarbij de agrarische ondernemers kunnen blijven investeren en concurrerend
zijn. Ook staat vitaal voor een goed onderhouden
en functionerend landbouwgebied, waarbij recreatieve functies en de natuur een eigen plek hebben.
De agrarisch ondernemer heeft hierbij de mogelijkheid om recreatieve functies zelf te ontwikkelen
(=verbreding).

Toegankelijk
De ontwikkeling van stad-landpoorten op de overgang tussen stad en land zorgt voor een betere
ontsluiting van de stadsbewoners het gebied in en
levert nieuwe activiteiten op rondom de poorten,
waardoor de stad-landrelatie meer inhoud krijgt. Dit
in combinatie met een beter padennetwerk in het
agrarische gebied levert een forse verbetering van
de toegankelijkheid op.
Groot groengebied in metropolitaan landschap
De landbouwgebieden maken een herkenbaar onderdeel uit van Duin Horst & Weide en vormen een
karakteristiek onderdeel van het groot groengebied.
Het ontsluiten van de landbouwgebieden voor de
stedeling betekent dat het metropolitane landschap
met een sterke relatie tussen stad en land ook daadwerkelijk kan gaan functioneren als de ‘voortuin’
voor de stedeling’.

Authentiek
Authentiek vormt een krachtig begrip in dit gebied
en slaat op de kwaliteiten die hier te vinden zijn op
het gebied van: landschap, cultuurhistorie en natuur. Het open veenweidelandschap is authentiek
en geeft met de nog aanwezige cultuurhistorisch
waardevolle boerderijlinten een doorkijk van de
ontstaansgeschiedenis. Ook de productie van kaas
en melk is authentiek en kan nadrukkelijker onderdeel van het imago van de streek worden.

Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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4.2.2 Karakter
De agrarische sector heeft sterk bijgedragen aan
de ontstaansgeschiedenis van het gebied vanaf de
weidegebieden in de strandvlaktes aan weerszijden van de Veenwatering tot aan de veenweidegebieden en de droogmakerijen. Het grootste deel
bestaat uit grondgebonden landbouw, veeteelt en
schapenteelt, daarnaast is er nog verspreid liggende
kleinschalige kassenbouw aanwezig. Het gebied bij
Stompwijk is als kassenconcentratiegebied aangewezen. De ontstane grote open groene ruimte van
weidegebieden en sloten contrasteert met het ontstane en zich verder ontwikkelende verdichte stedelijk landschap langs de randen van deze gebieden.
Het vormt een grote kwaliteit als herkenbaar gebied
van agrarische productie, rust en open ruimte.

4.2.3 Inspiratie visie
Duurzame voedselproductie, hoogwaardige kassenteelt en de kenmerkende weidse ruimte, van
verschillende schaalniveaus, vormen de kernkwaliteiten van de landbouw in dit gebied.
De behoefte van de stad naar grootschalige afwisselende groene uitloopgebieden met aantrekkelijke
kwaliteiten, betekent dat het evenwicht tussen stad
en land in het nieuwe metropolitane landschap verandert. Van meer geïsoleerd buitengebied, gericht
op de voedselproductie met weinig relatie met de
stad, naar een nieuwe stad-landrelatie, waarbij het
agrarisch buitengebied als multifunctioneel podium
voor nieuwe activiteiten en diensten haar opwachting maakt. Hierbij kan het boerenbedrijf inspelen
op de behoeften van de stedeling en de interactie
tussen stad en land verder versterken. Of dit ook
echt gebeurt hangt af van de doelstellingen van
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de agrarisch ondernemer en de locatie. Dit zal bepalen of de agrarisch ondernemer verbreding als
een nieuwe bron van inkomsten ziet. Het verlenen
van groen-blauwe diensten ten behoeve van het in
stand houden en ontwikkelen van natuurwaarden
en het aanbieden van nieuwe recreatieve diensten
is uiteindelijk de keuze van de agrariër zelf. Het economisch rendement horend bij de diverse activiteiten zal een belangrijke rol spelen bij de keuze van de
toekomstige ontwikkelingen van het gebied.
De status van metropolitaan landschap legt een
grote verantwoordelijkheid op de schouders van
de sector om mee te willen werken aan meer dan
alleen productie, maar ook deel te willen uitmaken
van het faciliteren van recreatief medegebruik en
het in stand houden van de kenmerkende weidse
ruimtes. Het biedt tegelijkertijd ook kansen om een
hoogwaardig economisch rendement te kunnen realiseren waardoor de gewenste openheid van dit
deel van het metropolitane landschap ‘gezekerd’ is.

Koeien in de wei als herkenbaar beeld van agrarisch landschap

4.2.4 Onderdelen visie landbouw
De deelvisie landbouw zet in op de verdere ontwikkeling van de productie van duurzame grondgebonden landbouw, ofwel ‘motor van duurzame voedselproductie’ en aanbieder van open landschap,
natuur, recreatie en biodiversiteit. Hierbij is het
versterken van de geschiktheid van het gebied voor
recreatief medegebruik tevens onderdeel van de visie. Ook het inspelen op de recreatieve behoeften
vanuit de stad is hierbij cruciaal.
De visie maakt een onderscheid tussen de gebiedsdekkende aandachtspunten en de gewenste ontwikkelingen binnen de afzonderlijke gebiedsdelen, onderdeel vormend van Duin Horst & Weide. Het richt
zich op vijf topics:
1. Vitaliseren grondgebonden landbouw, schaalvergroting en verbreding boerenbedrijven ondersteunen
Inzetten op duurzame voedselproductie en instandhouding en beheer van open landschap blijft hierbij
het primaire doel.
De stedeling heeft toegang tot het buitengebied en
kan recreëren in de weidse ruimte en gebruik maken
van het aanbod van recreatieve activiteiten en diensten die door agrarische bedrijven met een verbredingsdoelstelling worden aangeboden. Het LOP zet
dan ook in op de verdere ontwikkeling van de grondgebonden landbouw en stimuleert vernieuwing en
verbreding:
• Leverancier van duurzame streek-producten, gericht op de vraag vanuit de stad, huisverkoop van
bijvoorbeeld geteelde producten en typisch biologisch vlees van de streek.
• Boerenbedrijf met nevenactiviteiten gericht op
de behoefte van de stad en dienend als neveninkomsten:
Brons + partners landschapsarchitecten bv

van educatieve projecten.
• Meewerken aan een verbeterde recreatieve padenloop, zie ook paragraaf recreatie.

Verkoop van streekprodukten

°° bed & breakfast
°° bedrijfsuitjes, boerengolf		
°° paardenpension			
°° kinderfeestjes
°° kano- en fietsverhuur.
• Podium voor belevingslandbouw
Op specifieke plekken dicht nabij de overgang
tussen stad en land is het gewenst de verdere
ontwikkeling van ‘stadslandbouwactiviteiten’ uit
te breiden. Meerwaarde: de boerderij als ontmoetingsplek voor de stedeling:
°° het bieden van een permacultuur proeftuin
°° verwerken van producten: sappenpers, kaasmakerij
°° theeschenkerij voor de recreërende passanten
°° zorglandbouwactiviteiten en buitenschoolse
opvang aanbieden.
• Educatieve projecten aanbieden
Buitenlessen, weidevogels, cultuurhistorie, molens, waterwinning opstarten, uitleg over het
boerenbedrijf en knotploegen zijn voorbeelden

2. Entree tot het buitengebied/ontwikkeling stadlandpoorten
Op strategische plekken de toegankelijkheid tot
het buitengebied verbeteren, onder andere door
het oprichten van een stad-landpoort. Dit kan een
eigentijds bouwwerk (‘schuilhuis’, poortgebouw,
uitzichtstoren) zijn met informatie over het gebied,
of kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld een bestaand boerenerf of een meer ingerichte stadsboerderij. Startpunt van wandel- en fietsroutes gericht
op verschillende thema’s zoals:
°° aandacht voor boerderijen en relatie met
cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
°° weidevogelroutes
°° natuurroutes
°° struinpaden/klompenpaden door agrarisch
land.
3. Beheerder van de groene ruimte
Beheer van groen-blauwe diensten, bijvoorbeeld
weidevogelbeheer, slootranden beheer, beheer van
waardevolle landschapselementen zoals bosjes,
houtwallen, slotenpatronen en perceelsvormen.
4. Saneren van verspreid liggende kassencomplexen
5. Geclusterd glastuinbouwcomplex
Herontwikkeling van geclusterd glastuinbouwcomplex met behulp van randvoorwaarden ruimtelijke
kwaliteit. Hierbij is de wens om bij deze ontwikkeling het veenweidegebied zo weids mogelijk te houden.

Verspreid liggende kassen

4.2.5 Randvoorwaarden bij ontwikkeling
landbouw
De verdere vertaling van de visie in concrete uitvoeringsprojecten vraagt ook aandacht voor de instandhouding en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
van de gebiedsdelen, te weten:
• Bij de uitwerking van recreatieve voorzieningen
en stedelijk uitloopgebied dient kritisch gekeken
te worden naar de recreatieve druk, de landbouw
dient goed te kunnen blijven functioneren.
• Aandacht voor tegengaan van verrommeling van
gebouwen, opslag en inrichting van erven blijft
aandachtspunt, zorgvuldige inpassing is uitgangspunt.
• Bij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing
toetsing van nieuwe functies aan het karakter,
waarden en identiteit van het gebied, geen verstorende functies of bedrijfsactiviteiten toestaan.
• Glastuinbouw is van oudsher in het gebied aanwezig, uitplaatsing van glastuinbouw is een strategie
om te komen tot verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. Initiatieven van nieuwe glastuinbouw
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Kwaliteiten

Landbouw
Strand

-

-

Duinen

-

-

Landgoederenzone Wassenaar

Kleinschalige weiden als onderdeel van de landgoederen

Kleinschalig polderlandschap

Weidegebied voor de veehouderij

Strandvlakte Veenwatering

Weidegebied voor de veehouderij

Duivenvoordecorridor

Kleinschalig verkaveld

Weidegebied deels eigendom van landgoederen
Weidegebied voor de veehouderij

Weidegebied grotendeels eigendom van landgoederen
Verspreide, te saneren glastuinbouwbedrijven
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Visie

Vlietland

In zuidelijk deel weidegebied voor de veehouderij

Hollands veenweidegebied

Weidegebied voor de veehouderij

Droogmakerijen-landschap Stompwijk

Groot weidegebied voor de veehouderij

Kleinschalig verkaveld

Dominante waterstructuur

Onderdeel Groene Hart

Geconcentreerd glastuinbouwgebied

Inzetten op landbouwverbreding en kleinschalige weiden
als onderdeel van de landgoederen

Inzetten op verbinding kleinschalige melkveebedrijven en
stedeling en groen-blauwe diensten

Behouden weidegebied voor de veehouderij
in grote eenheden landgoedeigenaren

Verruimen belevingsmogelijkheden recreanten aan de
randen

Inzetten op verbinding melkveebedrijven en stedeling en
groen-blauwe diensten

-

Behouden en vitaliseren weidegebied voor de veehouderij

Verbinden stad- land alleen in zone van bebouwingslinten
Behouden en vitaliseren groot weidegebied voor de
melkveehouderij

Aansluiten op programma’s Groene Hart

Verbinden stad- land alleen in zone van bebouwingslinten

dienen te voldoen aan de inpassing en ruimtelijke
kwaliteitseisen van het gebied, vanwege de grote
openheid is deze bedrijfsactiviteit in grote delen
van het plangebied niet passend in verspreide
vorm, alleen in het gebied van Stompwijk, waar
voor de wereldmarkt wordt geproduceerd.
• Nieuwbouw van schuren of bedrijfsgebouwen
in het buitengebied zijn toegestaan als ze de primaire bedrijfsuitoefening ondersteunen (grondgebonden landbouw: melkveehouderij), mits ze
goed landschappelijk, stedenbouwkundig( positie
op het erf) worden ingepast en rekening houden
met cultuurhistorische waarden. Bij niet primaire
activiteiten is het uitgangspunt dat dit niet tot
meer bebouwing leidt. Het zal gaan om volwaardige bedrijven en niet om deeltijdbedrijven.

• Verpaarding in het buitengebied is niet gewenst,
vanwege de vele negatieve randverschijnselen
(hekken, verlichting, ontbreken inpassing paardenbakken) die dit met zich meebrengt. Zij mogen
niet de grote aaneengesloten weidegebieden versnipperen of verdichten. In de kleinschaliger landbouwgebieden in de Groene Buffer en de Duivenvoordecorridor zijn eventuele voorzieningen aan
de randen in te passen, mits niet gelegen in historische zichtlijnen. Zie ook het Paardenbeleid van de
gemeente Leidschendam-Voorburg.

Maatregelen landbouw, input voor uitvoeringsprogramma
• Landbouw: inzetten op duurzame voedselproductie en instandhouding en beheer van open
landschap, vitaliseren grondgebonden landbouw, aandacht voor concurrentiepositie.
• Versterken icoon van de landbouw: koe in de
wei.
• Verbinden van stad en land door middel van
stad-landpoorten, op vrijwillige basis zoeken
naar kansrijke initiatieven voor de versterking
van de stad-landrelatie.
• Saneren verspreide kassen en ontwikkelen
ruimtelijke kwaliteit.
• Herontwikkeling geclusterd glastuinbouwcomplex met inpassingeisen ruimtelijke kwaliteit, ontwikkelen nevenactiviteiten afgestemd
op behoefte burger.
• Aandacht voor relatie met natuur en cultuurhistorie (weidevogelbeheer, slootkantenbeheer, monumenten, verkavelingspatronen,
weidse uitzichten).
• Ontwikkelen gebiedsfonds groen-blauwe
diensten.

Agrarisch produktielandschap
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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4.3 NATUUR: NATUURLIJK, WAARDEVOL EN BELEEFBAAR
4.3.1 Missiestatement

Legenda

Gebieden
Behouden en versterken van de natuurwaarden
van de duinen
Vitaliseren van het ecologisch beheer van de
landgoedbossen

Het missiestatement betekent voor de natuur in het
gebied, dat ingezet wordt op de bescherming van
de natuurwaarden en de verbetering van de ecologische verbindingen. Natuur vormt een belangrijke
functie in het gebied, denk aan de weidevogels en
de Natura 2000 gebieden bij de kust. Het versterken
van de beleefbaarheid zal de aantrekkelijkheid van
het gebied voor velen vergroten.

Groot groengebied in metropolitaan landschap
Juist de afwisseling tussen het groot stedelijke verdichte gebied van Den Haag en Leiden en de open
goed toegankelijke groengebieden van Duin Horst &
Weide met waardevolle natuur zal aantrekkelijk zijn
voor de mensen uit het gebied om dit ook te beleven. Dit vormt een grote kwaliteit van het metropolitane landschap.

Vitaliseren weidevogelgebied

Ontwikkelen ‘natte graslanden’

Routes
Ontwikkelen van een droge ecologische verbindings
zone – hoofdroute (oost) (zoekgebied) voor het ree
Ontwikkelen subroutes (midden + west)
(zoekgebied)
Ontwikkelen natte verbindingszone

Ontwikkelen ecopassage – ecoduct

Ontwikkelen kleine ecopassage
Ontwikkelen netwerk Groen Blauwe Delta

Vitaal
Vitaal staat in deze visie voor een goed functionerend netwerk van natuurwaarden, die niet bedreigd
worden en in staat zijn zich in het gebied te handhaven.
Authentiek
Authentiek betekent voor de natuur dat de te verwachten natuurwaarden op basis van de aanwezige
biotopen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en zich
goed kunnen handhaven, en de mogelijkheid hebben zich te verplaatsen zonder gestopt te worden
door barrières die door de mens gecreëerd zijn zoals
wegen en spoorlijnen.
Toegankelijk
De ontwikkeling van stad-landpoorten op de overgang tussen stad en land zorgen voor een betere
ontsluiting van de stadsbewoners het gebied in. De
verdere verbetering van de toegankelijkheid via een
paden- en vaarnetwerk vergroot de toegankelijkheid en daarmee de beleefbaarheid. Speciale voorzieningen, ‘wildspotplekken’ kunnen hiervoor specifiek worden ingericht.
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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4.3.2 Karakter
Binnen Duin Horst & Weide maakt de natuur onderdeel uit van de duinen, horsten en de weidelandschappen, ofwel vormt het een integraal onderdeel
van de bestaande landschappen, waarin gewoond,
gewerkt en gerecreëerd wordt. De unieke natuurwaarden maken het gebied ook voor de recreant,
de bewoner en de toerist specifiek aantrekkelijk en
vergroten hiermee de aantrekkelijkheid voor het recreatief netwerk binnen het Pact-gebied.

4.3.3 Inspiratie visie

Meer aandacht voor belevingswaarde natuur
Versterking van de natuurwaarden is nodig om deze
waarden voor de natuur zelf en de belevingswaarden te vergroten. De visie zet in op de natuur als
onderdeel van de eigen leefomgeving en beschouwt
de natuur als van nature waardevol. De aantrekkelijkheid van de leefomgeving wordt mede bepaald
door de diversiteit aan natuurwaarden, die vervolgens via een subtiel netwerk van ontsluitingen ook
beleefbaar wordt gemaakt. Bij deze natuurbeleving
spelen ook de belangen van de landbouw een rol en
de kwetsbaarheid van de natuur en zal de gewenste
toegankelijkheid voor de beleving hiermee rekening
moeten houden.

4.3.4 Hoofdpunten visie natuur
De visie ondersteunt het ontwikkelen van het netwerklandschap van de Groenblauwe Delta, en richt
zich binnen Duin Horst & Weide op het vitaliseren
van gebieden en routes.
Hoofdpunten visie
1. Behouden en versterken van de natuurwaarden
van duinen
Het duingebied met haar wettelijk beschermde hoge
natuurwaarden van hoge duintoppen en lage natte
duinvalleien (Natura 2000).

De inspiratie voor de visie komt voort uit de bijzondere natuurwaarden van het gebied zelf en het
meer beleefbaar maken van deze waarden op eigentijdse wijze. Hierbij speelt mee dat het gebied meer
bezocht zal gaan worden als metropolitaan landschap. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de
natuurwaarden, nieuwe vormen van beleving, maar
vraagt ook om het tegengaan van verstoring en vernietiging of aantasting van waarden. Een integrale
ontwikkeling met het gewenste padennetwerk is
dan ook nodig.
Momenteel ontstaat er een andere perceptie als
gevolg van bezuinigingsdoelstellingen vanuit het
Rijk omtrent het verder ontwikkelen van de EHS en
het direct ondersteunen van natuur- en landschapswaarden middels programma’s als bijvoorbeeld: Nationale Landschappen en ILG. Dit betekent niet dat
natuur niet van onschatbare waarde is, en niet meer
wettelijk beschermd is, maar dat extra middelen
voor de instandhouding en verbetering gemotiveerd
moeten worden vanuit een meer integraal belang
en daaruit ook haar financiering meer en meer zal
moeten betrekken.
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2. Behouden en versterken van de natuurwaarden
van de horsten
Vitaliseren (ecologisch) beheer van de bossen en
hakhoutpercelen in de landgoederenzone.

Maatregelen natuur

3. Behouden en versterken van de natuurwaarden
van de weidelandschappen
Vitaliseren weidevogelgebieden in de veenweidegebieden en zoveel mogelijk behouden van de rust.
4. Het ontwikkelen van de ontbrekende verbindingen, lokaal en regionaal
°° ontwikkelen droge ecologische verbindingszone voor het ree;
°° ontwikkelen natte verbindingszone;
°° ontwikkelen ecopassage / ecoduct bij A44 en
A4, ontwikkelen kleine ecopassages (zie kaart)
(mogelijk in combinatie met fiets/wandelverbindingen);
°° ontwikkelen kleine ecopassage;
°° netwerklandschap van de Groenblauwe delta,
waaronder de Groenblauwe slinger (doorlopende natuurverbindingen tussen Midden
Delfland en het Groene Hart) Grote zwabber,
Groenblauwe slinger.

Zoekgebied ecologische verbindingszone

5. Het versterken van de beleefbaarheid van de natuur voor de burgers
Bedreigingen
• De grootste bedreiging wordt gevormd doordat
er verstoring plaats vindt die de natuurlijke verbindingen en leefgebieden verstoort of verjaagt.
• Het ontwikkelen van beleefbare natuur en recreatieve verbindingen vraagt aandacht voor de zonering ten opzichte van kwetsbare natuur en de
hoeveelheid recreanten die het gebied verdraagt;
voorkomen dient te worden dat de natuurwaarden verdwijnen. De locatie en inrichting van de
entrees en poorten tot diverse gebieden speelt
een rol in de zonering van recreanten.
• Het realiseren van de voorgenomen ecologische
verbindingszone is een voorbeeld van een opgave
waarbij voldoende ruimte voor de doelsoorten
gecreëerd dient te worden.

Belevingsmaatregelen
• Toegankelijkheid verbeteren van de gebieden
waar natuurwaarden beleefbaar zijn:
°° seizoensgebonden toegang van gebieden
met bijzondere waarden onder leiding van
een natuurgids;
°° hot spots als uitkijkplekken, vogelkijkhut,
verder ontwikkelen, bijvoorbeeld in relatie
met de ontwikkeling van de gebiedspoorten (weidepoorten);
°° ontwikkelen natuurpaden: laarzen en
klompenpaden.
• Zeer gevoelige maar erg interessante plekken
met camera’s 24 uur per dag laten filmen en
hiervan compilaties in de wildhut laten zien.
• Meer aandacht voor toegankelijkheid van de
‘digitale poort’, waarop unieke waarden te
zien zijn.
• Agrarische bedrijven als beheerder veenweidenatuur betrekken bij communicatie met
bewoners uit de stad omtrent unieke natuurwaarden en biodiversiteit.
• Communicatie: intensiveren voorlichting voor
bevolking uit de stad omtrent kwaliteiten, excursiemogelijkheden en ontwikkelingen.
• Verbeteren ecologische verbindingen door
het aanvullen van ontbrekende stapstenen
en het realiseren van ecopassages.
Procesmaatregelen
Bij uitvoeringsprojecten waarbij het vitaliseren
van een gebied doel is integraal de zwakkere
functie van natuurwaarden meenemen en onderdeel van de planontwikkeling laten zijn.

De populatie weidevogels zoals de Grutto staat onder druk
Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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Natuur
Strand

Duinen

Landgoederenzone Wassenaar

Kleinschalig polderlandschap

Strandvlakte Veenwatering

Duivenvoordecorridor

Vlietland

Hollands veenweidegebied

Droogmakerijen-landschap
Stompwijk
46

Visie

Kwaliteiten
Kustflora en –fauna; onder andere weekdieren en
vogels

Behouden kustflora en –fauna; onder andere weekdieren en vogels

Groot aaneengesloten natuurgebied (Natura 2000)
Afwisselend landschap van verschillende biotopen,
van infiltratieplassen tot droog duin en van open
graslanden tot bos
Drinkwaterproductie

Optimaliseren beheer aaneengesloten natuurgebied van natte en droge duinvalleien en bossen

Oude landgoedbossen met rijke flora en fauna
Inzetten op natuurwaarden kleinschalige weiden
als onderdeel van de landgoederen

Ontwikkelen natte natuur
Ontwikkelen natte en droge ecologische verbinding met ecopassage bij N44 voor het ree
Ontwikkelen natuurvriendelijke oevers

Kleinschalig weidevogelgebied
Slootranden

Vitaliseren weidevogelgebied

Behouden rust en open ruimte
Optimaliseren beheer voor weidevogels en
bloemrijke
slootranden

Vitaliseren beheer voor weidevogels en bloemrijke slootranden
Behouden rust in broedseizoen en open ruimte
Verbinden natte en droge ecologische waarden richting Valkenburg, Wassenaar en Den Haag met ecopassage bij
de Papeweg

Oude bossen
Kleinschalig weidevogelgebied
Slootranden

Beheren oude bossen voor rijke flora en fauna
Vitaliseren kleinschalig weidevogelgebied en bloemrijke slootranden
Verbinden natte en droge ecologische waarden in de Duivenvoorde corridor met ecopassages bij het spoor en de Vliet
Ontwikkelen ecopassages bij het spoor, de Leidse weg en de Vliet voor noordelijke ecologische verbinding bij
Berbice

Starreplas met grote betekenis voor watervogels

Behouden Starreplas met grote betekenis voor watervogels
Verruimen ecologische waarden en verbindingen oevers en zone rondom plassen
Optimaliseren ecopassage onder A4

Behouden rust en open ruimte
Optimaliseren beheer voor weidevogels en
bloemrijke slootranden

Optimaliseren beheer voor weidevogels en bloemrijke slootranden
Behouden rust in broedseizoen en open ruimte
Ontwikkelen nieuwe natuur tussen Westeinde en Stompwijk
Verbinden natte en droge ecologische waarden van ecotunnel A4 naar Stompwijk

Behouden rust en open ruimte
Optimaliseren beheer voor weidevogels en
bloemrijke slootranden

Optimaliseren beheer voor weidevogels en bloemrijke slootranden
Behouden rust in broedseizoen en open ruimte
Ontwikkelen nieuwe natuur in Driemanspolder en deel Zoetermeersche Meerpolder
Verbinden droge ecologische waarden richting Bentwoud
Verbinden natte ecologische waarden richting het Groene Hart en de Driemanspolder
Ontwikkelen ecopassage Ondermeerweg
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4.4 VISIE LANDSCHAP EN CULTUURHISTORIE: BIJZONDER, BELEEFBAAR EN GESCHIEDVOL
Legenda

4.4.1 Missiestatement

Algemeen
Ontwikkelen en versterken van de identiteit en
beleving van de landschappen
1. Strand
2. Duinen
3. Landgoederenzone Wassenaar
4. Kleinschalig poldergebied
5. Strandvlakte Veenwatering
6. Duivenvoorde corridor
7. Plassengebied Vlietland
8. Hollands veenweidelandschap
9. Droogmakerijenlandschap Stompwijk

Versterken van de drie iconen; Meijendel, kasteel
Duivenvoorde en de Molendriegang
Behouden en beleefbaar maken van historische
verkavelingspatronen en zichtlijnen
Vormgeven aan de stadsranden

Duin
Behouden en versterken van de duinvegetatie en
drinkwaterwinning

Horst
Herstellen en ontwikkelen van de bestaande
landgoederen en buitenplaatsen
Ontwikkelen van nieuwe buitenplaatsen
• coulissenlandschap Duivenvoorde
• voormalig vliegveld Valkenburg

Behouden en herstellen van belangrijke
waterlopen
Versterken structuren van boerderijlinten

Weide
Behouden en beschermen van de beeldkwaliteit
historische boerderijenlinten
Behouden zicht of doorkijk op open gebied vanaf
de weg en het spoor
Behouden open weidegebieden met rust en
ruimte

Het missiestatement betekent dat bij de slogan bijzonder, beleefbaar en geschiedvol een integrale
afstemming nodig is tussen de vier thema’s recreatie, landbouw, natuur en landschap/cultuurhistorie, deze kunnen elkaar versterken en zorgen voor
samenhang.
Vitaal
Vitaal staat hierbij voor een landschap waarin recreatie, landbouw, natuur en cultuurhistorie in goede
samenhang met elkaar een plek hebben. Investeringen in het ‘landschap’ zorgen ervoor dat het landschap vitaal blijft en dat de bijzondere waarden
behouden blijven. Nieuwe investeringen zijn er dan
ook op gericht de kwaliteiten van het gebied te ondersteunen en te versterken en ervoor te zorgen dat
het gebied economisch ook gezond blijft.

ten, bewoners) in het gebied. De gewenste toegankelijkheid vraagt om een zorgvuldige inpassing om
zodoende de authenticiteit te kunnen waarborgen.
Groot groengebied in metropolitaan landschap
Het totaal aan visie en uitvoeringsprojecten in het
gebied moet leiden tot meer samenhang en toegankelijkheid: een beleefbare barcode. Het groot
groengebied Duin Horst & Weide kan met haar nieuwe imago de bewoners van het omringend stedelijk
gebied voor zich winnen en een aantrekkelijke ‘voortuin’ worden van de steden Den Haag en Leiden.

Authentiek
Authentiek slaat op de kwaliteiten en de barcode
van het gebied. Dit vormt een belangrijke pijler voor
de beleving van het gebied. Instandhouding en versterking hiervan vormen de kern. Nieuwe ontwikkelingen zoals de stad-landpoorten mogen hierbij
wel een eigen vormentaal uitstralen en herkenbaar
worden als een nieuwe toevoeging van de 21e eeuw.
Toegankelijk
De ontwikkeling van ‘stad-landpoorten’ en de verbetering van het paden- en vaarnetwerk vraagt
ook om een goede landschappelijke inpassing en
afstemming tussen gebruikers (agrariërs, recrean-
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4.4.2 Karakter
Het brede scala aan landschappen laat zich lezen als
een spannende opeenvolging van de kust bij Wassenaar met haar stranden en duinen naar de bebouwde strandwallen en deels beboste horsten tot
de veenweidegebieden met haar polders en droogmakerijen. Rijkdom in reliëf, open en beslotenheid,
verschil in grondgebruik, vegetatie en bewoningsgeschiedenis, de vergezichten en de verkavelingstructuren leveren een landschappelijke rijkdom op, de
‘barcode’. Hiermee onderscheidt het Pact-gebied
zich van de andere landschappen binnen de provincie.
Nieuwe opgaven inspiratie voor ontwikkeling
Nieuwe opgaven in het veranderende metropolitane landschap zijn aanleiding voor vernieuwing of
ontwikkeling. Zo zal de veranderende stad-land relatie leiden tot een grotere toeloop van recreatief
bezoek en verkeer. Dit zal tot economische groei
leiden in het gebied, maar ook tot overlast. Het inspelen met gerichte investeringen betekent dat het
landschap vitaler wordt. Doelstelling landschap en
cultuurhistorie: het ontwikkelen van een samenhangend landschap.

afzonderlijke gebiedsdelen, onderdeel vormend van
Duin Horst & Weide (zie ook de tabel landschap en
cultuurhistorie voor de details) en richt zich op 6 topics:
1. Ontwikkelen en versterken van de identiteit en
beleving van de landschappen door te investeren in
de herkenbaarheid en beleefbaarheid hiervan.
• De landgoederen bieden kansen om de relatie
met het publiek te vergroten; zij vormen een
prachtig decor voor beleving van de cultuurhistorie, de tuinkunst, de bouwarchitectuur en geschiedkundige verhalen over bijzondere personen en gebeurtenissen.
• Beleving van het gebied heeft alles te maken
met de verbetering van de ontsluiting (paden- en
vaarnetwerk) en met het bevorderen van het bewustzijn van de kwaliteiten.
• Betrekken van vrijwilligers bij onderhoud van natuur- en landschapselementen.
• Behouden en beleefbaar maken van historische
verkavelingspatronen en zichtlijnen, vanwege
hun bijdrage aan de gebiedsidentiteit als representanten van de afleesbare ontwikkelingsge-

schiedenis van het gebied en hun bijdragen aan
de belevingswaarde van het gebied.
2. Versterken van de drie iconen Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang door nog
meer dan nu de relatie met landschap en cultuurhistorie te koppelen aan beleving van het gebied en het
verbeteren van de toegankelijkheid hiervan.
3. Vormgeven van de stadsranden, de stadsranden
dienen niet te dominant zichtbaar te zijn.
• In de dicht beplante landschapstypen, zoals de
landgoederenzone en de afwisselend open en
beplante duinen worden de stadsranden niet van
veraf waargenomen. In deze landschapstypen is
de aansluiting van groenstructuren tussen stedelijk en landelijk gebied vooral aandachtspunt.
• Bij de open weide landschappen is er juist veel
zicht op de stadsrand en andersom vaak uitzicht
vanuit de bebouwing. Aandachtspunten hierbij
zijn:
°° In de kleinere weidegebieden, in de landgoederenzone, is een groene rand van de stad
wenselijk, om hiermee de illusie van de alom

4.4.3 Onderdelen visie landschap
De deelvisie landschap en cultuurhistorie zet in op
ontwikkeling van de landschapskwaliteiten en het
versterken van de relatie tussen stad en land. De
combinatie van cultuurhistorische waarden en landschapskwaliteiten vormt een sterk punt voor Duin
Horst & Weide. De tabel geeft de details voor de
visie van de gebiedsdelen. De visie maakt een onderscheid tussen de gebiedsdekkende aandachtspunten en de gewenste ontwikkelingen binnen de
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gewaardeerde groene ruimte te vergroten.
°° Belangrijk is een rommelig beeld of erg dominant beeld van de bebouwing te voorkomen,
omdat de rand van de stad hiermee extra opvalt vanuit het buitengebied. Ook nieuwbouw
in het gebied zelf dient passend te zijn, denk
aan uitbreiding agrarische bebouwing op het
erf.
°° Enkele bestaande hoge gebouwen of nieuwe
uitkijktorens kunnen als landmark dienen,
waardoor men zich kan oriënteren ten opzichte van de omgeving.
°° Uitzichten en doorkijkjes vanuit de stad op het
landschap zijn van belang om de groene kwaliteiten van het landschap aan de stedeling te
tonen en hem te verleiden tot een bezoek.
Denk hierbij ook aan historische zichtlijnen.
°° Plaatselijk kan voor een contrast tussen stad
en land gekozen worden. Denk hierbij aan een
stedelijk podium richting het landschap (bijvoorbeeld vanaf het fietspad langs de Landscheidingsweg). Een goede inrichting, vormgeving en kleurstelling van bebouwing en een
bewuste keuze in het al dan niet toepassen van
beplanting is hierbij van belang.
4. Duin: behouden en versterken van de duinvegetatie, als onderdeel van het uitgebreide kustlandschap en beschermd Natura 2000 gebied. Waterwinning, natuurbeheer en historisch gebruik van het
duingebied hebben een cultuurhistorisch waardevol
landschap opgeleverd. In dit natuurlandschap is versterking van de beleefbaarheid en de ontwikkeling
van het bewustzijn en de herkenbaarheid van de cultuurhistorie van belang. Als er ook andere belangen
spelen (bijvoorbeeld natuur of drinkwaterwinning)
wordt er ingezet op het behouden van de cultuurhistorische kenmerken en waarden, zoals bij het

zeedorpenlandschap en de sprangen. De Beheernota van Dunea ‘Tussen strand en stad’ gaat nader
op de opgaven van de verschillende zones binnen de
duinen in.
5. Horst: het gebied omvat een aaneengeschakeld
gebied met vier onderscheidende landschappen:
landgoederenzone Wassenaar, het kleinschalig Polderlandschap, de strandvlakte Veenwatering en de
Duivenvoordecorridor.

°° coulissenlandschap Duivenvoordecorridor;
°° voormalig terrein van vliegveld Valkenburg.
• Behouden en herstel van belangrijke waterlopen,
aansluiten op de vliet als hoofdader en aandacht
voor herstel wateringen.
• Versterken structuur boerderijlinten in landgoederenzone.
6. Weide:
• Behouden en beschermen beeldkwaliteit historische boerderijen binnen de veenweidelinten.
• Behouden zicht of doorkijk op open gebied vanaf
de weg of spoor.
• Behouden open en weids landschap.
• Inpassen van het glastuinbouwcluster en aandacht voor beeldkwaliteit en instandhouding van
het open landschap.

4.4.4 Randvoorwaarden bij ontwikkeling
landschap
Vervallen landgoed opnieuw ontwikkelen

De visie zet in op:
• Herstellen en ontwikkelen van de landgoederen
en buitenplaatsen. Zowel de individuele objecten
als de sterke samenhangende ruimtelijke structuur van landgoedbossen bieden veel kansen om
de bezoeker te laten kennis maken met deze unieke complexen. Versterking van de beleefbaarheid
door te investeren in achterstallig onderhoud,
meer informatie beschikbaar stellen omtrent
deze objecten voor de recreant en verbeteren
van de toegankelijkheid van deze zone is de inzet
van de visie.
• Ontwikkelen van nieuwe buitenplaatsen (investeren in het gebied en versterken van de ruimtelijke
kwaliteit):

Bij nieuwe ontwikkelingen dienen de bestaande cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteiten van
de deelgebieden als inspiratiebron en toetsingskader, denk aan:
• Bebouwing dient haar historische kwaliteiten te
behouden.
• Erven dienen een samenhangend geheel te vormen met de bestaande en nieuwe bebouwing.
• Verrommeling op erven en daarbuiten dient te
worden voorkomen.
• Ook de beeldkwaliteit aan achterzijde van erven
verdient aandacht in de open landschappen.
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Visie
Strand

Duinen

Landgoederenzone Wassenaar

Kleinschalig polderlandschap

Strandvlakte Veenwatering

Duivenvoordecorridor

Vlietland
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Landschap

Cultuurhistorie

Behouden leeg kustlandschap met ver zicht over de zee
Concentreren voorzieningen rond strandopgangen
Behouden reliëfrijke jonge duinen met uitgestrekt
natuurlijk landschap
Behouden afwisseling tussen open en besloten ruimten en
droge valleien en open water

Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Oude duinontginningen, houtwinning en bollenteelt
Relicten WOII
Sprangen en Duinrellen
Verstoven nederzettingen

Vitaliseren, verruimen en verbinden uniek landgoederenlandschap op langgerekte oude strandwallen
Behouden en herstellen tussenliggende vlakten met wateringen

Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Unieke reeks van boerderijen, buitenplaatsen en landgoederen representatief voor stijlen vanaf de 17e eeuw
Zichtlijnen vanuit landgoederen
Hoge archeologische verwachtingswaarde

Vitaliseren open weidegebied in laag gelegen strandvlakte
Behouden contrast met verdichte omgeving

Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Historische wateringen, wegen en slagenverkaveling vanaf
ca 1300, molen
Boerderijlint aan de westzijde
Oude geriefhout- en pestbosjes
Landscheiding als historische grens

Herinrichten kleinschalig open polderlandschap met
nieuwe functies
Ontwikkelen groene Bufferzone
Accentueren doorlopende wateringen in landschapsstructuur

Revitaliseren afwisselend coulissenlandschap
Vergroten herkenbaarheid structuur van langgerekte oude
strandwallen met boerderijen en landgoederen
Aansluiten waterlopen op de Vliet als hoofdader
Vitaliseren open plassengebied omringd door beplantingen
Verbinden plassen met de omgeving door doorkijkjes
Vitaliseren oorspronkelijk veenweide-gebied met
Leidschendammerhout

Hollands veenweidegebied

Vitaliseren open en oud veenweidelandschap

Droogmakerijen-landschap Stompwijk

Vitaliseren open weidegebied in laag gelegen
droogmakerijen

Ontwikkelen historische fietsroute langs restanten
Atlantikwall
Verruimen belevingsmogelijkheden voormalig militair
vliegveld Valkenburg en historische boerderijen en
bollenschuren

Verbinden landgoederenzone met Voorschoten en Voorburg
Vitaliseren Kasteel Duivenvoorde en restanten oude buitenplaatsen met zichtlijnen
Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden Knipmolen
Behouden historische bollenschuur

Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Historische slagenverkaveling in zuidelijk veenweidegebied
Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Historische slagenverkaveling vanaf ca 1300
dominante en historische waterstructuur
Behouden en verruimen belevingsmogelijkheden:
Droogmakerijen, aangelegd vanaf de 17e eeuw
Langgerekte slagenverkaveling, hoog gelegen ringdijken
Hoog gelegen bebouwingslinten langs ringvaarten en wegen
Molendriegang Wilsveen

Ruimtelijke kwaliteit
Een nieuwe ontwikkeling dient in haar geheel bij
te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke
kwaliteit kan daarbij gedefinieerd worden als: “ een
goed overwogen vormgeving en inrichting van zowel
bebouwing als beplanting in samenhang met elkaar
en de omgeving”. Het begrip houdt tevens een waardering in, die gebaseerd is op:
°° de ontwikkelingsgeschiedenis van de streek,
de streekeigenheid;
°° monumentencriteria;
°° de uniciteit, gaafheid en zeldzaamheid;
°° de architectonische en esthetische kwaliteit;
°° de functionaliteit en herkenbaarheid;
°° onderhoudsstaat en duurzaamheid.
Bij het opstellen van een toetsingskader over de gewenste ruimtelijke kwaliteit zullen deze begrippen
een terugkerende rol spelen. Om een bijdrage te
leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Duin Horst
& Weide zijn verschillende bouwstenen inzetbaar,
denk daarbij aan ordening, vormgeving, materiaalen kleurgebruik, schaal en maat en beplanting. Deze
bouwstenen dragen in verschillende combinaties bij
aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Elke situatie
vraagt om specifieke keuzes en maatwerk.

Maatregelen landschap, input voor uitvoeringsprogramma
Onderwerpen die bij de verdere ontwikkeling
van het Pact-gebied om uitwerking vragen,
voortkomend uit de visie zijn:
• Opstellen herinrichtingsplannen stadsranden.
• Ontwikkelen van een beeldmerk voor Duin
Horst & Weide.
• Uitwerken ontwikkelingskader landgoederen.
• Uitwerken voorbeeldprojecten ruimtelijke
kwaliteit nieuwe ontwikkelingen.
• Visieontwikkeling ‘verbinden van landschappen’.
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5

OP WEG NAAR DE
TOEKOMST

Dit hoofdstuk laat het ‘integrale eindbeeld’ en het
‘droombeeld’ voor Duin Horst & Weide zien.
Het ‘integrale eindbeeld’ is opgebouwd uit de thema’s recreatie, landbouw, natuur en landschap/cultuurhistorie en vormt de visie van het LOP. Dit is op
één kaartbeeld weergegeven, zie bladzijde 58. Met
elkaar vormen zij een sterk netwerk van kwaliteiten
en verbindingen die ervoor zorg dragen dat het gebied vitaal, authentiek en toegankelijk is.
Het ‘droombeeld’ is opgebouwd uit fragmenten,
voortkomend uit de droomsessies met bewoners en
partijen uit het gebied geïnitieerd door de Provincie
Zuid-Holland en illustreert het gedroomde toekomstbeeld. Fragmenten uit de ‘droom’ opgesteld door
Menko Wiersema, Provincie Zuid-Holland, vormen
daarbij tevens input voor het uitvoeringsprogramma
van het LOP.
Het integraal eindbeeld en het droombeeld vullen
elkaar aan en vormen tezamen ‘de weg naar de toekomst’ en kent zijn vertaalslag in het uitvoeringsprogramma van dit LOP. Het uitvoeringsprogramma
bestaat uit een aparte katern.

5.1 INTEGRAAL EINDBEELD DUIN HORST &
WEIDE
Samenvattend vormen de onderstaande thema’s
het integrale eindbeeld:
• Recreatie vormt een belangrijke peiler in het gebied. Door in te zetten op het verbeteren van de
toegankelijkheid door de aanleg van stad-landpoorten en verdere uitbreiding van het recreatief
routenetwerk wordt het landschap beleefbaar en
aantrekkelijker. De drie iconen spelen hierbij een
belangrijke rol.
• De landbouw zit in een transitiefase, waarbij
nevenactiviteiten een steeds belangrijkere rol

kunnen gaan spelen bij het verwerven van een
inkomen voor de agrariër. Het vitaal houden van
de landbouw betekent dat deze ontwikkelingsruimte krijgt voor het houden van een gezonde
bedrijfsvoering, hierbij zal aandacht voor ruimtelijke kwaliteit voorwaarde zijn. Daarnaast speelt
de landbouw een belangrijke rol bij het verder
ontwikkelen van de stad-land relatie. Nevenactiviteiten op het erf en eromheen kunnen door de
agrarisch ondernemer, ofwel de landschapsondernemer worden opgepakt. Inzet is een gezonde
bedrijfsvoering met daarbij meer aandacht voor
ruimtelijke kwaliteit van erf en omgeving.
• De natuurwaarden in het gebied zijn uniek en
het beschermen hiervan blijft aandachtspunt.
Het verbeteren van de ecologische verbindingen
maakt hiervan onderdeel uit. Voor de bezoeker
van het gebied worden meer mogelijkheden voor
diverse vormen van natuurbeleving ontwikkeld.
• Het thema landschap gaat in op het borgen van
de ruimtelijke kwaliteit en zorgt ervoor dat de
‘barcode’ behouden blijft. De stad- landrelatie
met de te ontwikkelen poorten en de herinrichting van de groene gebieden, grenzend aan de
stadsranden, speelt hierbij een belangrijke rol.

5.2 DROOMBEELD DUIN HORST &
WEIDE
Bekend en goed georganiseeerd
Duin Horst & Weide is bekend bij iedereen.
De marketing van de eigen huisstijl, eenheid in
de informatievoorziening en de inzet van een
ambassadeur Ruimtelijke Kwaliteit hebben hun
werk gedaan. Er is één gezamenlijke organisatie voor promotie en kwaliteit die de samenhang bewaakt, beheert en projecten uitvoert.
Toeristische trekker / iconen
Duin Horst & Weide is uitgegroeid tot een belangrijke toeristische trekker in Zuid-Holland
en is aantrekkelijker geworden voor wonen en
werken.
Veel buitenlandse toeristen onthaasten in de
in ere herstelde trekschuiten over de Vliet en
starten hun bezoek aan “De Gouden Eeuw van
Holland” in deze door paarden voorgetrokken
boten met als doel de iconen van het gebied,
het kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang. Nergens is het Hollandse landschap uit
de Gouden Eeuw met zijn historische polders,
molens en buitens fraaier en completer terug
te vinden dan in het gebied Duin Horst & Weide
Het is iedereen duidelijk dat in het gebied Duin
Horst & Weide veel te doen is. Van de ANWB
wandel- en fietsroutes wordt veel gebruik gemaakt. In het NME-centrum en de voorlichtingsboerderij maken veel schoolkinderen (en
volwassenen) kennis met de buitens en landgoederen (gordel van Smaragd) en de unieke
natuur in het gebied. Er zijn educatieve GPSroutes door duin en langs de boerderijen, voorLandschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide
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lichtingsborden en voor de toerist zijn cultuurgerichte arrangementen met dagprogramma,
diner en overnachting.
De bereikbaarheid van de Molendriegang is
verbeterd. Verharde fietspaden zijn aangelegd
langs de Limietsloot en Molendriegang naar
Wilsveen en aansluiting wordt gevonden bij
een recreatief padenstelsel in de Driemanspolder. Deze twee iconen zijn met het derde
icoon Meijendel met de fiets verbonden. Een
nieuwe andere attractie is het Duivenvoordse
wandelpad, een doorgaand wandelpad in de
dwarsrichting door het gebied (langs de randen
van het weidegebied en niet er doorheen), met
zijwaartse verbindingen met de stad en de recreatieve iconen.
Bereikbaar uit omringende steden
Veel meer dan vroeger is Duin Horst & Weide
verbonden met het stedelijk gebied. De stedeling (als klant van het gebied) wordt al in de
stad opgehaald via groenblauwe kano-, fietsen wandelpaden. Er zijn kanotochten vanuit
de stad, ommetjes van 4-5 km lengte om te
wandelen, een groen fietspad door Den Haag
met eindpunt Meijendel en twee aantrekkelijke fietsverbindingen vanuit Zoetermeer en
Leiden naar het strand. Het groen (Duin Horst
& Weide) is de stad ingebracht. Groene belevingsplekken voor jongeren (scouting) zijn aangelegd in de stadsranden en een deel van de
recreatieve druk wordt in stadsrandparken opgevangen.
Door zonering is rust en kwaliteit behouden
ondanks de toegenomen recreatieve druk. Er is
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veel ruimte voor fietsen, wandelen en paardrijden in het centrale deel. In de randen van het
gebied zijn verschillende recreatieve poorten
aangelegd waar de bezoeker kan overstappen
van auto en trein op fiets en wandelpad. Voorkomen is dat de wegen en paden binnen Duin
Horst & Weide te zwaar belast worden.
De recreatieve poorten hebben naast voldoende parkeercapaciteit een educatieve- en
horeca functie waar de “groene fiets” kan worden gehuurd. Twee recreatieve poorten sluiten
aan op een circuit van men- en ruiterroutes. De
stations Voorschoten en Den Haag Centraal zijn
begin- en eindpunt voor de landgoederenfietsroute; Mariahoeve en Voorschoten zijn uitvalsbasis voor wandelen. Bij de Kostverlorenweg/
Stompwijkseweg is een recreatief knooppunt
ontwikkeld.
Meer gebruik van het landschap
De vraag van de burger naar groen, landschap
en recreatiemogelijkheden staat centraal bij de
inrichting van het gebied. Het aanbod voor diverse doelgroepen is daarom meer gedifferentieerd dan vroeger en meer afgestemd op de
wensen van de burger.
Grote gebieden in Duin Horst & Weide zijn
onaangetast als eilanden van rust en ruimte
en met behoud van de openheid van het landschap.
De mogelijkheden voor specifieke (extensieve)
natuurrecreatie en beleving zijn wel vergroot
door een bredere openstelling van landgoederen, de aanwezigheid van vogelkijkhutten, vo-

gelspotplaatsen bij vogelfeeders, drinkplaatsen
voor dieren en vogels, weidevogelexcursies.
Ook zijn er meer begeleide excursies in afgesloten terreinen en specifieke natuureducatie.
Er ligt een schoonwatercircuit langs de duinvoet waar schoon kwelwater wordt opgevangen. Ecologisch gezond water zorgt voor extra
mogelijkheden voor sportvissers op bijvoorbeeld de snoek, baars en ruisvoorn. Er zijn
paaiplaatsen voor vissen, verstopplekken voor
de snoek en mooi gelegen visplaatsen voor de
visser zelf.
In Duin Horst & Weide is meer plek voor kinderen en jongeren: Er is een speelbos waar kinderen mogen klimmen in bomen, hutten bouwen,
een kinderboerderij en een waterspeeltuin.
Voor de oudere jeugd is “spannend groen” aangelegd waar actieve recreatie/leisure mogelijk
is. Er zijn kampeermogelijkheden voor o.a. de
scouting, een evenemententerrein, een mountainbike route door duin en horst, een voorlichtingsboerderij en GPS routes.
De interne bereikbaarheid is verder verbeterd
door het verbinden van doodlopende wandelpaden en landbouwwegen, een fietsroute
langs de veenwatering, een wandelverbinding
Lentevreugd naar de Pan van Persijn en de verbeterde mogelijkheden voor de kano vanuit
Vlietland. In de duinen zijn recreatieve rondjes
gerealiseerd in aanvulling op de drukke noordzuidroutes en de kleine rondjes vanuit bepaalde punten. Naast een landgoederenroute is er
een boerderijenwandelroute bij Wassenaar en
een cultuurroute vanuit Meijendel.
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Natuur in duin en polder verbonden
Door recreatieve zonering is de rust en kwaliteit van grote delen van het gebied behouden.
Om de natuurlijke samenhang tussen duin,
horst en weiden te versterken is een zogeheten
“ecologische verbinding” gerealiseerd met het
Ree als ambassadeursoort en het Bentwoud als
eindbestemming. In wildsafari’s is in de vroege
ochtend en de avond het ree zowel in het duin
als in de weiden te bewonderen.
Aanvullende beplanting als schuilgelegenheid
in het open weidegebied en goede in- en uitstapplaatsen langs de oevers van de Vliet completeren de verbinding. Zowel voor het ree als
andere dieren zijn ecopassages en ecoducten
gemaakt en zijn er voldoende grote mazen in
de hekken die op sommige plaatsen niet hoger
zijn dan 2 meter.
De aanleg van nieuwe water- en moeraselementen en een aangepast grasland en peilbeheer, schoon water en natuurvriendelijke
oevers versterken de natuurlijke kwaliteit en
geven ruim baan aan weidevogels, natuurliefhebbers, vissers en imkers en bijenvolken.
De biodiversiteit is verder versterkt door het
gebruik van streekeigenebeplanting, natuurlijke materialen langs wandel- en fietsroutes en
het inzetten van natuurlijk/cultuureigen dieren
in plaats van Heckrunderen en Schotse Hooglanders. Beter waterbeheer en de opvang van
schoon duin/kwelwater (watercircuit) hebben
vissen als snoek, baars en ruisvoorn opgeleverd.
Een flink deel van het Landschapbeheer wordt

gedaan door vrijwilligersgroepen uit de stad en
de boeren in het gebied. Landschaponderhoud
levert veel werkervaringplekken voor jongeren
die ondersteuning nodig hebben. Veel van het
landschaponderhoud wordt door jongeren met
een beperking gedaan.
Open en de koe in de wei
In het open grasland gebied staat nog steeds de
koe in de wei. De veehouderij is de dragende
functie en beheerder van het open weidegebied gebleven. Er is voldoende economische
draagkracht en voldoende inkomen om de veehouderij voort te zetten. De relatie tussen de
veeteelt en de omliggende stad is versterkt.
Ten behoeve van het voortbestaan van hun bedrijf en de economische weerbaarheid tegen
verrommeling hebben agrariërs beperkte planologische ontwikkelingsruimte gekregen binnen vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
onder voorwaarde dat de koe zichtbaar in de
wei blijft staan. Binnen de bestemmingsplannen zijn de mogelijkheden voor boeren vergroot om zich te verbreden in de recreatieve
sfeer (boerensport, educatie, hotelboeren en
zorgboerderijen, bed en breakfast, kleinschalige horeca en vergaderruimte).

glas. Verouderde glasopstanden zijn vervangen
middels de ‘Ruimte voor Ruimteregeling’. Kleinschalige bebouwing in de vorm van nieuwe buitenplaatsen is toegestaan. Het overgrote deel
(85%) van het voormalige glasgebied is hierdoor weer ingericht als open weidegrond, met
op beperkte schaal extra mogelijkheden voor
extensieve receatie.
Vernieuwing
Bij de aanleg van voorzieningen is ruimte geboden aan innovatief ontwerpen voor de poortgebouwen, vogelkijkhutten en oplossingen
voor de overgang van stad-land. De innovatieve concepten zijn van hoge kwaliteit, kennen
samenhang en hebben een kenmerkende eigen
stijl gekregen.

Het aantal verkooppunten voor streekproducten is toegenomen en via educatieprogramma’s maken jongeren kennis met het agrarisch
bedrijf en weet ieder kind weer waar de melk
vandaan komt.
In de Duivenvoordecorrdor is de verrommeling verminderd door de sanering van verspreid
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Integraal eindbeeld
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Landschap en cultuurhistorie

Recreatie

Algemeen

Behouden en beleefbaar maken
van historische verkavelingspatronen en zichtlijnen
Vormgeven aan de stadsranden

Behouden en versterken van de
duinvegetatie en drinkwaterwinning

Horst
Herstellen en ontwikkelen van
de bestaande landgoederen en
buitenplaatsen
Ontwikkelen van nieuwe buitenplaatsen

• N.S. Den Haag Centraal
• Molendriegang Wilsveen
• Zoeterwoudse poort

1. Valkenburgse poort
2. Leidse poort
3. Molenpoort
4. Haagse Weidenpoort
5. Flamingopoort
6. Zoetermeerse poort
7. Bernice poort / i.c.m. EVZ
8. Poort NS-Voorschoten
9. Poort NS- Mariahoeve

Bestaande entrees behouden en / of
vitaliseren
Ontwikkelen iconen
• Meijendel
• Kasteel Duivenvoorde (toegankelijkheid
vanuit de stadsrand)
• Molendriegang Wilsveen

Ontwikkelen wandelpadennetwerk

Behouden en herstellen van
belangrijke waterlopen

Ontwikkelen fietspadennetwerk

Behouden en beschermen van
de beeldkwaliteit historische
boerderijenlinten

Vitaliseren van het ecologisch
beheer van de landgoedbossen

Ontwikkelen van stad-landpoorten

• voormalig vliegveld Valkenburg

Versterken structuren van
boerderijlinten

Behouden en versterken van de
natuurwaarden van de duinen
(Natura 2000)

Ontwikkelen
3 nationale poorten / transferia

• coulissenlandschap Duivenvoorde

Weide

Landbouw

Gebieden
Versterken van de drie iconen;
Meijendel, Kasteel Duivenvoorde en de Molendriegang

Duin

Natuur

• Nieuwe route
• Optimaliseren bestaande route

Ontwikkelen kanoroute

Vitaliseren grondgebonden
landbouw, schaalvergroting
boerenbedrijven ondersteunen
Ontwikkelen van een nieuwe
stad-landrelatie (verbreding
landbouw)

Vitaliseren weidevogelgebied

Ontwikkelen ‘natte graslanden’

Herontwikkeling van geclusterd
glastuinbouwcomplex m.b.v.
randvoorwaarden ruimtelijke
kwaliteit

Routes
Ontwikkelen van een droge
ecologische verbindingszone – hoofdroute
Ontwikkelen subroutes
Ontwikkelen natte verbindingszone
Ontwikkelen
ecopassage – ecoduct
Ontwikkelen netwerk
Groen Blauwe Delta

Behouden zicht of doorkijk op
open gebied vanaf de weg en het
spoor
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• Kansen voor buitenplaatsen, provincie Zuid-Holland, 2008
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• Startnotitie Rijnlandroute, provincie Zuid-Holland, 2008
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• Adviesnota Schoon Water Rijn-West, Regionaal
Bestuurlijke Overleg deelstroomgebied Rijn-West,
juni 2008

groep Waterkader Haaglanden, oktober 2005
• Gebiedsprogramma Duin Horst Weide / Land van
Wijk en Wouden, Holland Rijnland, 2010
• Groenbeleidsplan Stadsgewest Haaglanden, 2009
• Groene Buffer Valkenburg (diverse notities), oktober 2008
• Masterplan Horst en Voorde, Vista i.o.v. Stichting
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• Nota archeologie ‘Duin, Horst en Weidegebied’,
Pactgemeenten, november 2008
• Regionaal Groenprogramma 2010-2020, Holland
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• Beheernota Tussen strand en stad, beheernota
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Gemeentelijk beleid en visies

• Beeldkwaliteitplan Duivenvoordecorridor, gemeenten Leidschendam - Voorburg en Voorschoten, concept 2010

• Agrarische Structuurvisie notitie veehouderij
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