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Z-14-20331 Openbare Ruimte Remko van Eeten Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4765  

B&W-besluit   01-06-2015 

Raadscommissie  18-06-2015  

Raad    09-07-2015 

Agendanummer   11 

 

Onderwerp:  

Herstel oeverbescherming en herstel historische karakter Leidsevaart 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van het projectplan Oeverbescherming en herstel historische  

     karakter Leidsevaart. 

2. De subsidies van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en Holland 

 Rijnland hiervoor beschikbaar te stellen. 

3. Begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

De gemeente Hillegom is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte en daarmee ook van de civiele kunstwerken (bruggen, duikers, 

beschoeiing en dergelijke) binnen de gemeente.   

 

Doelstelling:  

Het veiligstellen van de openbare weg en onderliggende infrastructuur. Tevens biedt 

dit project de gelegenheid om recreatie en ecologie doelstellingen te realiseren.  Door 

deze 2 doelen samen in dit project te bereiken wordt een win- win situatie bereikt.      

 

 

Inleiding: 

Uit diverse (gemeentelijke) inspecties en na de recent in opdracht van het 

Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerde baggerwerkzaamheden is gebleken dat de 

oeverbescherming aan de Noorder Leidsevaart zwaar is aangetast en functioneel is 

versleten.  

 

De volledige beschoeiing langs de Noorder Leidsevaart (circa 1,5 km) en de 

damwanden bij de Kalkovenbrug en Bartenbrug  (circa 0,4 km) moeten op korte 

termijn worden vervangen om het talud tegen verdere afkalving te beschermen en de 

ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) veilig te stellen. 
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Het plegen van noodzakelijk onderhoud is hoofddoel. Tegelijkertijd kan echter een 

aantal nevendoelen worden gerealiseerd in het kader van het enige jaren geleden 

door Holland Rijnland vastgestelde Regionaal Groenprogramma en het gemeentelijk 

gebiedsprogramma Bollenstreek. De belangrijkste thema’s bij dit 

(gebieds)programma zijn landschap, natuur, toerisme & recreatie en cultuurhistorie.  

 

Zoals wellicht bekend is de Leidsevaart (oude trekvaart) ook één van de culturele 

erfgoedlijnen waarvan de provincie graag ziet dat de beleving en zichtbaarheid in het 

landschap wordt versterkt. Een groot deel van de trekvaart maakt tevens deel uit van 

een zogeheten  ecologische verbindingszone. In dit kader zijn nog diverse 

verbeteringen mogelijk.  Om die reden is bij het geplande vervangingsproject van de 

beschoeiing van deze vaart tevens het herstellen van het historisch karakter van de 

erfgoedlijn Leidsevaart opgenomen.   

 

Om bovenstaande redenen wordt voorgesteld een aantal aanvullende maatregelen uit 

te voeren:  

1. Aanleg van een zogeheten plasberm (natuurvriendelijke oever).  

    Voor de nieuwe beschoeiing wordt een plasberm aangelegd. Deze plasberm wordt 

    aangeplant met begroeiing. De plasberm biedt ruimte als leefgebied en  

    verplaatsingsmogelijkheid voor oevergebonden planten en dieren.   

 

2. Aanleg half verhard wandelpad (een zogeheten jaagpad). 

    Langs de nieuwe beschoeiing wordt in de sfeer van het vroegere jaagpad een half  

    verhard- / schelpenwandelpad aangelegd.  Wandelaars kunnen na aanleg van dit  

    pad ook aan de westzijde van de trekvaart op een veilige en rustige wijze genieten  

    van het landschap.  

 

3. Selectief verwijderen van aantal knotwilgen en aanleg van nieuwe landschappelijke  

    beplanting.  

    Vooral langs de Noorder Leidsevaart is een aantal dichtbegroeide stroken met  

    veel knotwilgen ontstaan. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn deze dicht-  

    begroeide stroken (tussen het toekomstige jaagpad en de trekvaart) echter  niet  

    wenselijk omdat ze een groot deel van het landschap afschermen.  

 

    Hierdoor is slechts een beperkt deel van de vaart en de omgeving te zien.  

    Voor de vervanging van de beschoeiing maar vooral om de onderliggende kabels 

    en leidingen veilig te stellen, is het noodzakelijk om een deel van deze knotwilgen 

    te verwijderen. Voor een deel kunnen deze wilgen gecompenseerd worden aan de 

    westzijde van de asfaltweg. Het cultuurhistorische karakter wordt hiermee  

    versterkt. Het verwijderen van de wilgen geeft ook ruimte voor de aanleg van het  

    onverharde wandelpad en daarnaast voorkomt het ongewenste schaduwwerking  

    op de nieuwe plasberm.  
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4.  Aanleg van drie rustpunten op markante vergezichten.  

     Rustpunten verhogen de recreatieve waarde en zorgen dat mensen de tijd nemen  

     om van het landschap te genieten. 

 

5. Aanleg van drietal passantensteigers voor sloepen en kano’s.                            

    Om de recreatievaart aantrekkelijker te maken, zullen nabij de Bartenbrug en de   

    Kalkovenbrug en ter hoogte van de Lisserbeek passantensteigers voor sloepen  en  

    kano’s worden gerealiseerd.  

Doelen en resultaat:  

1. Herstellen van het historisch karakter van de Leidsevaart 

2. Meerwaarde creëren voor recreatie & toerisme door het aanleggen van een 

natuurvriendelijke oever, de aanleg van steigers en een jaagpad 

3. Bijdrage leveren aan zowel de biodiversiteit als ook aan de wandelbeleving 

4. Veiligstellen van het wegvak en de damwand middels een nieuwe beschoeiing 

5. Veiligstellen van de nutsleidingen middels een nieuwe beschoeiing 

 

Argumenten: 

 

1. De werkzaamheden voorzien in onderhoud en herstel oeverbescherming en herstel  

    historische karakter Leidsevaart, en voorziet in het versterken van de   

    ecologische doeleinden en het versterken van de recreatieve infrastructuur: 

a. Noorder Leidsevaart; vervanging oeverbescherming en plaatsing van twee 

passantensteigers, twee markante rustpunten en een jaagpad. De werkgrens 

noordelijk deel loopt vanaf de Kalkovenbrug tot en met de Bartenbrug;  

b. Zuider Leidsevaart  aanleg van een passantensteiger, een markant rustpunt en een 

jaagpad. De werkgrens zuidelijk deel loopt vanaf de Kalkovenbrug tot grens met 

gemeente Lisse.  

  

Financiële dekking: 

De totale investeringskosten van het project bedragen naar verwachting circa  

€ 1,8 miljoen. 

  

In de programmabegroting 2015 is ter zake een (maximaal) investeringsbedrag 

opgenomen van € 950.000,-.  

 

Het resterende bedrag van € 850.000,- kan worden gedekt uit diverse (provinciale) 

subsidies, te weten:  

- Hoogheemraadschap Rijnland (subsidie Herstel Oevers)            € 250.000,- 

-    Provincie Zuid Holland (Programma Erfgoedlijnen 2013-2016)  €  20.000,- 

-    Provincie Zuid Holland (Uitvoeringsprogramma Groen 2014)     € 280.000,- 

-    Holland Rijnland                                                                        € 300.000,-  

 

De bovengenoemde subsidies zijn toegekend.   
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Communicatie: 

De stichting Vrienden van Oud Hillegom is geraadpleegd over de historische 

achtergrond van de Leidsevaart en is enthousiast over het project.  

Met de provincie Zuid Holland is in de zogeheten erfgoedtafel Trekvaarten het plan 

besproken en ingediend voor subsidie. 

De gemeente zal de bewoners langs de Noorder Leidsevaart betrekken bij de 

plaatsing van de nieuwe passantensteigers en rustpunten. Hiervoor zullen de 

bewoners worden uitgenodigd middels een bewonersbrief en informatieavond.  

 

Urgentie: 

Hoog. Het is vanwege het achterstallig onderhoud van belang om spoedig tot 

uitvoering te komen.  

 

Kanttekeningen: 

1. Voor het aanleggen van de nieuwe beschoeiing moet het merendeel van de 

aanwezige begroeiing (opslag van wilgen en populieren) worden gekapt. De 

huidige begroeiing is spontaan ontstaan. Deze begroeiing maakt geen deel uit van 

het gemeentelijk bomenbestand noch van de waardevolle bomenlijst. 

Vanuit technisch oogpunt is het echter noodzakelijk om de begroeiing grotendeels 

te verwijderen om werkruimte te creëren. 

2. Er is recent een onverhard wandelpad op het westelijk talud Noorder Leidsevaart 

gerealiseerd als onderdeel van het Wandelnetwerk Bollenstreek. Het jaagpad biedt 

echter betere mogelijkheden om een pad aan de oostzijde te belopen. 

3. De gemeente Lisse en Noordwijkerhout hebben aangegeven op dit moment geen 

plannen te hebben om een en ander door te trekken op hun grondgebied. Zij 

hebben wel aangegeven de regionale betekenis te ondersteunen en op termijn aan 

te willen sluiten bij het herstel van het historisch karakter van de Leidsevaart. 

 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris     burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Projectplan Herstel oeverbescherming en herstel historisch karakter 

- Bijlage A: tekening Noorder Leidsevaart 

- Bijlage B: tekening Zuider Leidsevaart   

Informatie bij: Remko van Eeten, R. van Eeten@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537376 
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Onderwerp: 

Herstel oeverbescherming en herstel historische karakter Leidsevaart 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van het projectplan Oeverbescherming en herstel historische  

     karakter Leidsevaart. 

2. De subsidies van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en Holland 

 Rijnland hiervoor beschikbaar te stellen. 

3. Begrotingswijziging nummer 6 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de vergadering van 9 juli 2015  

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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