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1. Inleiding 
 
Regionale StructuurVisie 2020 Holland Rijnland 
De regio Holland Rijnland is een aantrekkelijke woonregio met een gevarieerde groene ruimte. Het 
kustgebied, de bollenteelt, de landgoederen en het veenweide- en plassengebied zijn bepalend 
voor de regio. De verstedelijking van de afgelopen decennia zet de kwaliteit van het landschap 
voor de woonomgeving, recreatie en landbouw onder druk. Een robuuste groenblauwe structuur is 
essentieel voor de leefkwaliteit en het vestingklimaat in Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft 
een unieke eigen identiteit door de synergie tussen stedelijk en landelijk gebied. De regio wil dit 
samenspel tussen stad en land behouden waar dat kan en versterken waar dat nodig is. Hiervoor is 
de regionale structuurvisie Holland Rijnland opgesteld.  
 
Bij de oprichting van Holland Rijnland in 2002 is afgesproken dat de natuur- en landschapswaarden 
als uitgangspunt dienen voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen. De kwaliteit van het landschap 
dient gewaarborgd te blijven. Waarbij de groenblauwe kwaliteit centraal staat en de kenmerkende 
open landschappen open moeten blijven. Deze twee kernbeslissingen uit de regionale 
Structuurvisie Holland Rijnland vormen het uitgangspunt voor het regionale groenprogramma.  

Regionaal Groenprogramma 

Met het Regionale Groenprogramma streeft Holland Rijnland de concretisering van genoemde twee 
kernbeslissingen na. Dit is mogelijk door het waarborgen van de kwaliteit van het landschap en 
daarnaast streeft Holland Rijnland met het regionale groenprogramma ook de daadwerkelijke 
uitvoering van landschappelijke en natuurwaardenprojecten na. Om deze doelstellingen te bereiken 
is in het Regionale Investeringsfonds (RIF) € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor ‘de realisatie van 
het regionale groenprogramma’.  

Gebiedsprogramma’s 

In het Regionaal Groenprogramma zijn lijsten opgenomen van projecten die, als onderdeel van een 
Gebiedsprogramma, in aanmerking kunnen komen voor medefinanciering vanuit de RIF-gelden 
voor groen. Dit is geen garantie voor medefinanciering.  
Volgens de uitvoeringsstrategie van het Groenprogramma stellen clusters van gemeenten 
Gebiedsprogramma’s op. In deze Gebiedsprogramma’s worden de visie en de doelstellingen van 
het Regionale Groenprogramma toegespitst op een specifiek gebied en gekoppeld aan de concrete 
projecten voor dit gebied. Hierdoor ontstaat er een onderlinge relatie tussen de schaalniveaus 
regio, gebied/ landschap en project.  
Dit document is het Gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek.  

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport  

Voor het buitengebied in de Duin- Bollenstreek is in december 2009 de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG) vastgesteld. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport geeft 
onder andere richting aan hoe het open gebied en de bollenteelt behouden of verbeterd kunnen 
worden. Belangrijke thema's uit de ISG, zoals "Toerisme, Recreatie en Cultuur", 
"Landschapsperspectief" en "Graslanden en Natuur" komen overeen met de visie en doelstellingen 
van het Regionaal Groenprogramma. Daarom is op basis van deze thema's uit de ISG het 
gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek verder uitgewerkt. 

Doelstelling 

Het Gebiedsprogramma moet met een gebiedsvisie de doelstellingen uit het Regionale 
Groenprogramma toespitsen op de Duin- en Bollenstreek en concrete projecten beschrijven die hier 
invulling aan geven. Daarnaast moet in een bijbehorend uitvoeringsprogramma worden beschreven 
hoe, wanneer en door wie de projecten worden uitgevoerd en wie de vaandeldrager voor het 
cluster van gemeenten is. Het streven is om op basis van de gebiedsvisie en het 
uitvoeringsprogramma in het najaar 2010 een uitvoeringsovereenkomst voor de komende vier jaar 
af te sluiten met de clustervertegenwoordiger en Holland Rijnland. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de doelstellingen van het Regionale Groenprogramma nader uitgewerkt aan 
de hand van de thema's van het ISG. Aan de hand van deze thema's wordt in hoofdstuk 3 
beschreven welke projecten hier een invulling aan geven. In hoofdstuk 4 wordt het 
uitvoeringsprogramma beschreven. 
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2. Thematische uitwerking 
 
Op basis van de thematische uitwerking van de ISG is het Gebiedsprogramma Duin- en 
Bollenstreek nader uitgewerkt. Hierdoor wordt duidelijk op welke wijze de groenprojecten bijdragen 
aan de doelstellingen die worden beoogd in het Regionale Groenprogramma en de ISG.  
 
Opgemerkt moet worden dat de ISG als doel heeft om het buitengebied in de Duin- en Bollenstreek 
te herstructureren en te versterken, zodat het een vitaal bollencomplex met een landschappelijke 
kwaliteit wordt. Want een vitale greenport kan immers niet zonder een vitaal landschap. Omdat de 
doelstellingen van het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek liggen in het versterken van 
aspecten zoals de groenblauwe en recreatieve structuur, cultuurhistorie en recreatief medegebruik 
gaat het Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek ook in op het stedelijke gebied. Want juist de 
interactie tussen stad en land zorgt voor een aantrekkelijk gebied, waarin het buitengebied naast 
agrarisch gebied ook kan functioneren als recreatief uitloopgebied voor de inwoners van de Duin- 
en Bollenstreek en voor de toerist.  
 
In de onderstaande paragrafen wordt aangegeven welke verbeteringen van het landschap worden 
nagestreefd, zodat de groenblauwe en recreatieve structuur van de Duin- en Bollenstreek kan 
worden versterkt. Deze structuur vormt het raamwerk voor de uitwerking van concrete 
uitvoeringsprojecten. 
 
Voor een verdere beschrijving van de achtergrond en onderbouwing wordt verwezen naar het 
Regionaal Groenprogramma 2010-2020. 

2.1 Landschapsperspectief 
De basis om tot verbetering van de landschapskwaliteiten in de Duin- en Bollenstreek te komen, is 
het Landschapsperspectief. Op basis van eerdere studies worden in het landschap verschillende 
‘kamers’ onderscheiden, waarvoor op hoofdlijnen enkele beleidslijnen worden gegeven. Grofweg 
ontstaan op deze manier drie bollenzones: de binnenduinrandzone (actief open maken), het 
centrale gebied (open houden) en enkele specifieke gebieden (selectief ruimte bieden voor 
verdichting). Daarnaast zijn er vooral in het oostelijke deel van deze regio enkele grotere gebieden 
met grasland, waar het open en groene weidekarakter wordt gehandhaafd. 
Op kavelniveau wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de aanbevelingen uit de Handreiking 
Bedrijfsuitbreiding Duin- en Bollenstreek, die samenwerkende overheden, bedrijven en organisaties   
opstelden (maart 2007). Deze aanbevelingen uit de Handreiking zouden bij voorkeur een plaats 
moeten krijgen in de nieuwe generatie bestemmingsplannen.  
Zowel met de ISG als het Regionaal Groenprogramma wil de regio de kwaliteiten van de groene 
ruimte beschermen, versterken en ontwikkelen. Enkele belangrijke onderdelen staan hieronder 
beschreven. 

Openheid en zichtlijnen 

Het behouden van de openheid van het landelijk gebied, inclusief de zichtlijnen, door:  
- het behouden van veeteelt in het veenweidegebied en de horsten en de volle grond 

bollenteelt in het bollengebied. Dit zijn de dragers van het open landschap en vormen een 
buffer tegen stedelijke ontwikkeling. De gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het 
agrarisch cultuurlandschap wordt versterkt door het stimuleren van de verbreding van de 
landbouwsector met niet-agrarische activiteiten, zoals het recreatief ontsluiten van een 
gebied;  

- het tegengaan van verrommeling door groene herinrichting gebied na het verwijderen van 
verrommelende bebouwing (kotjes, paardenbakken, caravans, stallen, schuren, 
bedrijfsgebouwen buiten bouwblok), of door deze bebouwing een functie te geven in het 
landschap of aan te kleden met beplanting;  

- heldere stadsrandzones, die de overgang vormen tussen de stad en het platteland, de 
stadsrand een passende landschappelijke aankleding geven, waar stedelijk groen 
uitloopgebied makkelijk bereikbaar is voor de buurtbewoners en die doorgaande routes 
bieden naar verder gelegen agrarisch gebied. 
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Landgoederen en historische structuren 

Naast agrarische- en natuurgebieden zijn ook landgoederen een belangrijk element in het 
landschap van de Duin- en Bollenstreek. De streek kent een tweetal clusters van landgoederen, te 
weten de binnenduinrand van Noordwijk-Noordwijkerhout en Teylingen-Dever-Keukenhof-
Vogelenzang-Hartekamp. Bij de landgoedclusters ligt de belangrijkste opgave in het versterken van 
de regionale ensemblewaarde. Nieuwe functies moeten passen bij het groene en statige karakter 
van de clusters. Historische structuren, zoals waterlopen, lanen of zichtassen, moeten 
actief worden versterkt of herstelt. De uitvoering van de projecten onder het thema Beplantingen 
uit het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek (1998) zoals Herstel laan- en erfbeplanting is 
een goed voorbeeld van cultuurhistorisch landschapsherstel. 

Versterken landschappen en maken van verbindingen 

Gestreefd wordt naar het realiseren en versterken van de verschillende landschappen en de 
verbindingszones door: 

- het realiseren van een groene en recreatieve oost-west verbinding van de kust naar het 
Groene Hart; 

- het realiseren van een groene en recreatieve noord-zuid verbinding van de Trekvaart naar 
de duinen ten zuiden van Katwijk en van de Ringvaart van de Haarlemmermeer via de 
Kagerplassen naar de Vlietlanden; 

- het realiseren van ecologische verbindingszones tussen grote aaneengesloten 
natuurgebieden; 

- mee te werken aan het realiseren en beschermen van natuurgebieden; 
- het verbeteren van de doorgaande vaarverbindingen.  

2.2 Graslanden en natuur 
Het behoud van de graslanden van de in de streek aanwezige veeteeltbedrijven en de volle grond 
bollenteelt in het bollengebied is erg belangrijk. Het zijn de dragers van het open landschap en zij 
vormen een buffer tegen stedelijke ontwikkeling. De ISG geeft aan dat graslanden in de Duin- en 
Bollenstreek sterk van elkaar verspreid liggen. De graslanden hebben door hun openheid en groene 
karakter een belangrijke onderscheidende functie. Zij zorgen voor de beleving dat niet alle kernen 
aan elkaar zijn gegroeid. Daarmee geven ze letterlijk en figuurlijk ademruimte aan andere functies. 
De ISG gaat uit van handhaving van twee grote veehouderijgebieden met een behoorlijke schaal. 
Zij zijn van groot belang voor een onderscheidende landschapsbeleving. Het zijn de 
Elsgeesterpolder tussen Katwijk en Teylingen en de Poelpolder tussen Lisse en Teylingen. 
 
Ook het verbeteren van de natuurkwaliteiten vraagt aandacht. Nieuwe natuur is niet alleen 
wenselijk vanwege de toegevoegde intrinsieke waarde, het verspreiden van soorten en de bijdrage 
aan de noodzakelijke vergroting van de biodiversiteit. Nieuwe natuur kan ook bijdragen aan 
verbetering van de landschapskwaliteit en de ruimtelijke belevingswaarde. Daarnaast kan de regio 
de noodzaak tot compensatie van bepaalde natuurwaarden voelen indien deze verloren gaan door 
omzetting van graslanden naar bollengrond. 
Nieuwe natuur kan worden bereikt door het realiseren van ecologische verbindingen, het upgraden 
van de natuurwaarden van belangrijke ‘stepping stones’ binnen deze ecologische verbindingen 
(herinrichting van gebieden) en de aanleg van nieuwe natuurgebieden met een openbaar 
toegankelijk en recreatief karakter.  
 



Gebiedsprogramma Duin- en Bollenstreek versie: 18-11-10 

 9

2.3 Toerisme, Recreatie en Cultuur 
De Duin- en Bollenstreek is zowel door de bollen als door historische elementen aantrekkelijk voor 
recreatie en toerisme. Door een betere samenhang te realiseren in het aanbod kan het gebied zich 
beter profileren. Enkele belangrijke onderdelen hiervoor staan hieronder beschreven. 

Recreatie en Toerisme 

Uit de vastgestelde ambities in de ISG blijkt dat de regio, naast een prettig woon- en leefklimaat, 
ook mobiliteit en recreatie als vaste onderdelen wilt ontwikkelen. Ook de ambitie om 
onderscheidend te zijn in de Randstad geeft aan het ontwikkelen van recreatie en toerisme een 
zwaardere weging dan het op dit moment heeft. In het bijzonder moet er meer aandacht worden 
geschonken aan de toegevoegde waarde van beiden. In de ISG is ook de beleving van de 
natuurwaarde en de cultuurhistorische waarde door de recreant een belangrijk onderdeel. Door 
bijvoorbeeld nieuwe natuur aan te leggen in de vorm van een ecologische verbindingszone wordt 
meteen een nieuwe mogelijkheid geschapen voor natuurrecreatie. Dit sluit aan bij de wens om het 
toeristische en recreatieve bestaande product door te ontwikkelen en meer perspectief te bieden 
aan de economische versterking van de agrarische functie. 
 
Als actiepunten zijn in de ISG onder andere de volgende punten gedefinieerd: 

- verbetering van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling 
- ontwikkeling van nieuwe product-marktcombinaties 
- vernieuwen en kwaliteitsverbetering van bepaalde attracties 
- betere en bredere gezamenlijke profilering van de regio 
- kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie 
- het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen 

van) het landelijk gebied voor recreatief medegebruik door: 
 het creëren van recreatieve knooppunten, ommetjes transferia en recreatieve routes en 

netwerken voor langzaam verkeer (wandelen, fietsen, varen, paardrijden); 
 het verbinden van stedelijke groenstructuren met het buitengebied; 
 het stimuleren van kleinschalige recreatieactiviteiten, zoals excursies, boerengolf, 

verkoop streekproducten en kanoverhuur; en  
 het bevorderen van kleinschalige verblijfsrecreatie, zoals boerencampings, bed and 

breakfast, boerenkamer en hooiberghutten. 

Historische structuren 

De historische structuren komen veelal voort uit de specifieke morfologie van de Bollenstreek en 
vormen veelal een logische grens tussen de verschillende kamers. Op de hoge strandwallen zijn de 
dorpen en landgoederen ontstaan en wordt de grond gebruikt voor bollenteelt. De strandvlaktes 
werden gebruikt voor veeteelt. 
De historische structuren, die deze gebieden van elkaar scheiden, zoals waterlopen, lanen of 
zichtassen, moeten actief worden versterkt of hersteld om zo de landschappelijke kwaliteit van de 
Duin- en Bollenstreek een impuls te geven. Zo wordt het landschap leesbaar voor de inwoner, de 
gebruiker en de toerist. Binnen het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 is dit ook opgenomen 
als item Cultuurhistorie en recreatief medegebruik. 

Verbetering van de toeristisch-recreatieve routes 

De recreatiemogelijkheden tijdens het bollenseizoen bieden aan toeristen een aantal mogelijkheden 
voor varen, fietsen en wandelen. Deze mogelijkheden kunnen een kwaliteitsslag maken en moeten 
worden uitgebreid. Ook voor toeristen van de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk zou de recreatie 
richting het achterland uitgebreid en verbeterd kunnen worden. Ommetjes tussen dorpskernen 
zouden kunnen worden doorgetrokken. Een eerste aanzet is gemaakt door de regiogemeenten door 
middel van het aanleggen van een fietsknooppuntensysteem. In de Leidse Regio is deze inmiddels 
geopend en in het voorjaar van 2011 zal de Duin- en Bollenstreek hierbij aansluiten. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek. 

Vernieuwen en kwaliteitsverbetering van bepaalde attracties 

De Keukenhof speelt in de Duin- en Bollenstreek een centrale rol, zowel voor de toeristen als voor 
de recreanten. Voor ieder is er een “natuur” beleving te ervaren. De Keukenhof Bloementuin door 
jaarlijks zo’n 800.000 bezoekers uit binnen- en buitenland aan te trekken en het Landgoed 
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Keukenhof met haar wandelgebied voor de recreant uit de regio en met activiteiten op en rondom 
het Kasteel. 
 

Hoofdstuk 3 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke projecten een invulling geven aan de doelstellingen van 
het Regionaal Groenprogramma 2010-2020 voor het gebied Duin- en Bollenstreek. Als indeling 
worden de thema's uit het ISG aangehouden, zoals beschreven in hoofdstuk 2.  
Veel projecten hebben raakvlakken met verschillende thema’s. Per project is daarom beoordeeld 
binnen welk thema het project het beste beschreven kan worden. De uitwerking hiervan is te zien 
in bijlage 1.  
Per project is er een korte toelichting gegeven op de doelstelling en de financiering. Voor de 
verdere beschrijving en status wordt verwezen naar de projectbladen in bijlage 2. De projecten in 
paragraaf 3.2 t/m 3.3 zijn uitvoeringsgereed. Aan het project Delfweg wordt door de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij nog gewerkt. Voor de beschreven projecten wordt voor de periode 
2010–2014 een bijdrage gevraagd vanuit het Regionaal InvesteringsFonds. De projecten in 
paragraaf 3.4 zijn een optie voor de periode vanaf 2014. 

3.1 Landschapsperspectief 
De volgende projecten moeten leiden tot verbetering van de landschapskwaliteiten in de Duin- en 
Bollenstreek. 

Delfweg (Noordwijkerhout) 

De doelstelling van dit project is om openheid en zichtlijnen in het landschap te realiseren. Dit 
gebeurt door agrarische handels- en exportbedrijven (AHE-bedrijven) te concentreren en in 
combinatie een ecologische zone aan te leggen. Compensatie van bollengrond zal plaatsvinden.  
 
Het project (ca. 15 ha) bestaat uit twee onderdelen: 

 Uitbreiding van het bedrijventerrein: De uitbreiding van het bedrijventerrein is bedoeld 
voor aan de bollencluster gelieerde niet-grondgebonden bedrijvigheid. Momenteel is dit 
type bedrijvigheid her en der in de bollenstreek gevestigd op plekken zonder 
uitbreidingsmogelijkheid. Concentratie van de bedrijvigheid aan de Delfweg leidt tot 
minder verrommeling in de regio en biedt bedrijven de noodzakelijke 
uitbreidingsmogelijkheden; hetgeen bijdraagt aan de kracht van het bollencluster/de 
Greenport. 

 (Gelijktijdige) Herstructurering van het bestaande bedrijventerrein Delfweg: Het 
bedrijventerrein Delfweg is niet planmatig aangelegd maar is een in de tijd gegroeide 
aaneenschakeling van individuele bedrijfspercelen. Daardoor is een rommelig geheel 
ontstaan van willekeurig op de kavels gesitueerde, puur op functionaliteit gerichte, 
panden met een ontsluiting die niet voldoet aan de huidige eisen voor 
verkeersveiligheid. Bovendien is de waterhuishouding niet toereikend. 

De kwaliteitsverbetering van het groen zal nader worden aangegeven. 
 
Uitvoeringsperiode: 2010–2014 
 
Projecttrekker: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
 
Totale kosten: Voor de revitalisering en nieuwe uitleg van het gebied Delfweg is een kostenopzet 
gemaakt, waarbij op dit moment geen afzonderlijk bedrag is opgenomen voor de groenstructuur. 
Het is niet mogelijk om het bedrag dat aan 'groen van regionale betekenis' wordt besteed uit dit 
totale bedrag te filteren. Daar is een nadere uitwerking van het plan voor nodig. Een nadere 
opgave van de kosten volgt nog.  
 
Investeringsvoorstel: Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
                                    Aanvraag aandeel Holland Rijnland (25%) 
         
Beheer: Nog geen afspraken met grondeigenaren gemaakt 
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3.2. Graslanden en natuur 
De volgende projecten sluiten aan op de doelstellingen om de kwaliteiten van de groene ruimte te 
beschermen, versterken en ontwikkelen met onder meer de nadruk op de groenblauwe en 
recreatieve structuur en openheid en zichtlijnen.  

Ecologische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark 

Een ecologische verbinding in de vorm van natuuroevers tussen het regionale groenproject 
Elsbroekpolder en Elsbroekpark als stepping stone van de PHES/ecologische verbinding 
Spaarnwoude-Kagerplassen 
 
Dit project betreft de realisatie van een ecologische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark door 
middel van de inrichting van een natuuroever. Het doel is om grotere natuurbeleving voor de 
burgers en een onderdeel van de locale stepping stones in de EHS te realiseren.  
De Elsbroekpolder maakt deel uit van het Haarlemmermeer Groen project, Zuidvleugel Zichtbaar 
Groener en structuurvisie PZH. De polder is ingericht als natuurgebied met agrarische 
nevenfuncties. Het Elsbroekpark is circa 700 meter verwijderd van de polder en biedt uitstekende 
kansen om een ecologische verbinding te leggen naar deze Elsbroekpolder. Middels de inrichting 
van een natuuroever wordt dit verwezenlijkt. 
Hierdoor ontstaat een uitbreiding van de ecologische structuren van de Elsbroekpolder en is er een 
stepping stone in de EHS langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
 
Uitvoeringsperiode: 2010-2014 
Projecttrekker: gemeente Hillegom/GOM 
Totale kosten:       €400.000 
 
Investeringsvoorstel: 
Gemeente Hillegom       €100.000 
Hoogheemraadschap van Rijnland     €200.000 
Aanvraag aandeel Holland Rijnland (25%)     €100.000 
 
Beheer: De bestaande oevers zijn in eigendom van de gemeente en in beheer bij de gemeente. De 
meerkosten van beheer zijn reeds opgenomen in het stedelijk waterplan en gedekt in de 
beheerbegroting. 

3.3 Toerisme, recreatie en Cultuur 

Verbinden en opwaarderen (voormalige) landgoederen Hillegom als onderdeel van de 
landgoederenzone Leiden-Haarlem (Hillegom) 

Het herinrichten van twee voormalige buitenplaatsen in Hillegom als onderdeel van de historische 
landgoederenzone Leiden-Haarlem 
 
Het project valt in twee onderdelen uiteen die ook niet tegelijkertijd zullen worden uitgevoerd. De 
deelprojecten zijn onderdeel van de oorspronkelijke landgoederengordel Leiden-Haarlem. 
- Het Van Nispenpark heeft de landschappelijke kenmerken van een oude Buitenplaats. Om dit te 

bereiken moeten er aanpassingen in het park plaatsvinden. Tevens ligt er in dit gebied een 
wateropgave die met de herinrichting kan worden gerealiseerd. Bij benutting van deze 
wateropgave kan ook een ecologische waterkoppeling worden gelegd tussen het westelijk en 
oostelijk deel van de N208, een ecologische barrière wordt op deze wijze opgelost. Binnen de 
gemeente zal de historische weg, de Rijksstraatweg, (nu voor grootste deel N208) worden 
heringericht. Bij deze herinrichting zal ook het oorspronkelijke karakter van de laanbeplanting 
zoveel mogelijk worden hersteld.  Het Van Nispenpark ligt aan de N208. Op deze wijze sluit de 
herinrichting van het park aan op de historische laanbeplanting van de Rijksstraatweg.  

- De Hoftuin ligt ook aan de Rijksstraatweg en is het oorspronkelijke buitenverblijf van de 
Amsterdamse jonkheer Six. Dit buitenverblijf was een landgoed. De inrichting van de huidige 
tuin is niet gestructureerd tot stand gekomen. Om de tuin weer het oorspronkelijk karakter te 
geven dient het parkje gerenoveerd te worden.  

- Tevens vormt de Hoftuin tezamen met de oude pomp een recreatief rustpunt in de toeristische 
fietsroutes (fietsknooppunten) binnen de bollenstreek. 
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- Zowel het Van Nispenpark als de Hoftuin zijn een stepping stone in de landgoederengordel 
Leiden-Haarlem.  

 
Uitvoeringsperiode: 2010-2014 
Projecttrekker: gemeente Hillegom/GOM 
Totale kosten:      €1.500.000 
 
Investeringsvoorstel: 
Gemeente Hillegom      €375.000 
Derden (POP-subsidie / HHR)     €750.000 
Aanvraag aandeel Holland Rijnland (25%)    €375.000 
 
De POP-subsidie is nog niet aangevraagd. Dit wordt gedaan op het moment dat de 
uitvoeringsovereenkomst definitief is.  
 
Beheer: De bestaande parken zijn in eigendom van de gemeente en in beheer bij de gemeente. 
De kosten van beheer zijn gedekt in de beheerbegroting. 

Fiets/wandelroute Oude Hillegommer Beek (Hillegom) 

Het realiseren van de fiets/wandelverbinding als onderdeel van het fietsknooppuntensysteem en 
regionaal wandelnetwerk langs de historische Hillegommerbeek (opgenomen op de 
cultuurhistorische kaart Zuid Holland, landschapskenmerken en waarden). 
 
Het pad langs de oude Beek is opgenomen in het fietsknooppuntensysteem en regionale 
wandelroutes van de Bollenstreek. De huidige staat van het pad is niet zodanig dat het pad goed 
toegankelijk is voor de fiets en het is minder begaanbaar voor de wandelaar. Noodzakelijkerwijs 
loopt de regionale fietsroute nu langs een drukke verkeersweg. Geen ideale situatie. Dit knelpunt 
wordt opgelost door het pad langs de Oude Hillegommerbeek op te waarderen tot een goed 
befietsbaar pad. Hiermee kan tevens worden bereikt dat de oorspronkelijke hagenstructuur langs 
het pad hersteld wordt.  
 
Uitvoeringsperiode: 2010-2014 
Projecttrekker: gemeente Hillegom/GOM 
Totale kosten:      €228.000 
 Projectkosten:   €165.600 
 Grondverwervingskosten: €  62.400 
 
Investeringsvoorstel: 
Te financieren investeringsbedrag incl. max. 10% grondverwervingskosten:   € 184.000 
Derden (POP, provincie Z-H) (50%)      €  92.000 

(waarvan grondverwervingskosten 10%: €9.200) 
Aanvraag aandeel Holland Rijnland (25%)      €  46.000 

  (waarvan grondverwervingskosten 10%: € 4.600) 
Gemeente Hillegom (25%)                                                                     € 46.000,   

(waarvan grondverwervingskosten 10%: € 4.600) 
Gemeente Hillegom, resterende grondverwervingskosten                             € 44.000,- 
  
De POP-subsidie is nog niet aangevraagd. Dit wordt gedaan op het moment dat de 
uitvoeringsovereenkomst definitief is. 
  
Beheer: De bestaande verbinding is in eigendom van de gemeente en in beheer bij de gemeente. 
De kosten van beheer zijn gedekt in de beheerbegroting. 
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Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek (Lisse) 

Het creëren van regionale, lange afstand wandelroutes door de Duin- en Bollenstreek en deze 
een oost/west-verbinding te geven door de routes door te trekken naar de kustplaatsen. 
 
Er is al lange tijd de wens om voor wandelaars regionale, lange afstand wandelroutes te 
creëren door de Duin- en Bollenstreek en deze een oost/west-verbinding te geven door de 
routes door te trekken naar de kustplaatsen. Nu er sprake is van de realisatie van een station 
Sassenheim is er in 2009 door een werkgroep Wandelnetwerk een aantal mogelijke routes 
uitgewerkt tussen de stations Hillegom, Voorhout en Sassenheim. Routes die nog onofficieel 
de NS wandelroutes worden genoemd. Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
en zijn de knelpunten in kaart gebracht.  
De routes lopen zoveel mogelijk door natuurgebieden – lees door of langs bollenvelden en of 
graslanden en Keukenhofbos – en vragen soms medewerking van de agrariërs, 
Hoogheemraadschap en Prorail. De routes lopen vanuit de gemeente Hillegom door Lisse, 
door Noordwijkerhout naar Noordwijk of vanuit Hillegom door Lisse naar Teylingen en 
eindigen bij station Voorhout. Daarnaast loopt de route via het nieuwe station Sassenheim 
ook naar de Kagerplassen en richting Noordwijkerhout en Noordwijk, waarbij de Leidsevaart 
2x overgestoken wordt. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om de routes door te 
trekken naar Het Groene Hart en de regio Leiden. De initiatiefnemers hebben bij de aanzet 
van deze routes de uitgangspunten natuur, groen, cultuurhistorie en recreatie steeds voor 
ogen gehouden. Hierbij worden zo min mogelijk wandelwegen aangelegd en wordt zo veel 
mogelijk van natuurlijke paden gebruikt gemaakt. 
 
Uitvoeringsperiode: eerste fase 2010 t/m 2012 
Projecttrekker: gemeente Lisse 
Totale kosten project:     €480.000 
 
Totale kosten project eerste fase:    € 360.000 
 
Investeringsvoorstel: 
Het plan is om fase 1 uit te laten voeren binnen het Wandelplan 2010–2020 van de provincie 
Zuid Holland. Deze fase zou dan voor 100% betaald moeten worden uit dit project. Het is op 
dit moment nog niet zeker of deze totale financiering door de provincie doorgaat. Hierover is 
pas in de zomer van 2010 duidelijkheid.  
 
Gesteld dat deze financiering niet lukt dan staan de betrokken gemeenten garant voor 25% 
van de financiering.  
Gemeenten  (Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout,   €  90.000 
  Teylingen, Noordwijk)    
POP subsidie       €180.000 
Aanvraag aandeel Holland Rijnland (25%)    €  90.000 
 
Het verzoek aan Holland Rijnland is om het bovengenoemde aandeel op te nemen in de 
uitvoeringsovereenkomst 2010–2014, zodat dit project geen vertraging oploopt als de financiering 
uit het Wandelplan achterwege blijft. De toezeggingen over de bijdrage van de gemeenten worden 
gelijktijdig vastgelegd met het Gebiedsprogramma. 
 
De POP-subsidie is inmiddels aangevraagd. Op het moment dat blijkt dat de provincie Zuid 
Holland niet de gewenste financiering verzorgt dan zal dit alsnog worden gedaan. 
 
Beheer: De beheerkosten bedragen in totaal € 60.000 
Een aantal betrokken gemeenten hebben ingestemd met de benodigde jaarlijkse bijdrage van  
€ 10.200 per gemeente. De overigen moeten dit op korte termijn nog doen. 
 
Fase 2 moet nog verder worden uitgewerkt en wordt mogelijk in het Gebiedsprogramma van 
2012–2016 opgenomen. Hiervoor wordt dan ook een apart investeringsvoorstel gedaan. 
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3.4 Projecten 2012 -2016 
De volgende projecten zijn een optie om op te nemen in de uitvoeringsovereenkomsten voor de 
uitvoeringsperiode 2012–2016. 

Westeinde en Gooweg open maken / houden (Noordwijkerhout) 

Met dit project moet een kwaliteitsverbetering van het bollenlandschap gerealiseerd worden.  
 
Door middel van het saneren van onrendabele bollenteeltbedrijven, het omzetten naar woningen 
ter plekke met de ruimte-voor-ruimteregeling en het inkleden van alle bestaande bedrijven in het 
hele gebied met extra erfbeplanting kan de doelstelling van het project bereikt worden. 

Landschapspark Tespelduyn (Noordwijkerhout) 

Het plan voorziet in een opwaardering van het landschap door de aanleg van een landschapspark 
en geeft daarmee een impuls aan recreatie en toerisme.  
 
Door de aanleg van het landschapspark (ca. 35 ha) wordt verrommeling van het gebied 
tegengegaan. Verder voorziet het plan in waterberging, inpassing van een voormalige vuilstort, de 
aanleg van een golfbaan, de aanleg van een ecologische zone en realisering van een educatief en 
promotioneel centrum in combinatie met een uitkijkpunt.  

Landgoederenverbinding en rondje Noordwijk (Noordwijk) 

In Noordwijk zijn een aantal landgoederen met belangrijke cultuurhistorische waarde. Noordwijk 
wil deze landgoederen met elkaar verbinden en de samenhang versterken. Tevens wordt door het 
verbinden van de landgoederen een ecologische verbinding gerealiseerd door en om Noordwijk 
heen. Langs ’s-Gravendijk (industrieterrein) en Boechorst (nieuwbouwwijk) is de route reeds 
aangelegd. De overige delen moeten nog worden ingericht.  
Daarnaast wil de gemeente een rondje Noordwijk creëren, waarmee de natuur-, fiets-, en 
wandelrecreatie in het buitengebied een extra impuls krijgt. Een groot gedeelte is al aangelegd. 
Een deel van het fietspad door het middengebied en de verlengde Gerleeweg moet nog worden 
aangelegd. Het Middengebied betreft 190 ha tussen de Vinkeveldpolder - Noordzijderpolder. De 
bollencultuur en de verbindingszone tussen Beeklaan en Northgodreef wordt hier geoptimaliseerd. 
Noordwijk wil de zone met de karakteristieke scheiding tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan 
Zee, met de steilrand als natuurlijke overgang met streekeigen beplanting, open houden. Om 
verrommeling tegen te gaan is voor die zone een inrichting nodig die stand houdt. De bollencultuur 
wordt waar mogelijk gehandhaafd. Door het versterken van de samenhang en herkenbaarheid van 
cultuurhistorische elementen, door het behouden van het zicht op de steilrand en de steilrand zelf 
met de overgang naar het afgezande lager gelegen waterrijkland, worden recreatiemogelijkheden 
met behoud van cultuurhistorie verbeterd. Door deze ecologische verbinding door het 
Middengebied, worden ook de Noordduinen en Coepelduynen verbonden, wat zorgt voor meer 
natuur-recreatieve samenhang.  De inrichting als park met waterverbinding voegt een ecologische 
verbinding toe en zorgt voor extra opvang van de recreatieve behoefte, ter vermindering van de 
druk op de duingebieden (een wens van Staatsbosbeheer).  
Door het realiseren van een doorgaande fietsroute als onderdeel van het rondje Noordwijk wordt 
de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen van) het landelijk gebied, met 
name de bollenvelden, voor recreatief medegebruik verbeterd.  

Paardenkerkhof (Noordwijkerhout) 

Het plan voorziet in de ontwikkeling van weidevogelnatuur en het behouden van het open 
graslandkarakter met bijbehorende landschapsontwikkeling. Bijzondere aandacht zal er zijn voor de 
functie in een breder watersysteem. 
 
Het plan komt voort uit de opgave om de natuurkwaliteiten in de Duin- en Bollenstreek te 
verbeteren. Het gaat daarbij om het verspreiden van soorten en de bijdrage aan de noodzakelijke 
vergroting van de biodiversiteit. Het gebied dient mede als compensatie van weidevogelnatuur van  
graslanden die worden omgevormd naar bollengrond. De omvang van het gebied bedraagt 18 ha. 
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Groenvoorziening Schippersvaartweg, Westeinde en Oosterduinen (Noordwijkerhout) 

Het plan voorziet in het aanbrengen van beplanting langs de genoemde wegen.  
 
Door het aanbrengen van de beplanting worden ecologische verbindingsroutes gemaakt waardoor 
de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor recreatie worden verbeterd. 
Het aanbrengen van streekeigen beplanting krijgt hierbij aandacht. 

Eiland Koudenhoorn (Teylingen) 

Een kwaliteitsimpuls geven aan de natuurwaarden en het uitbreiden van de natuurlijke waarden op 
eiland Koudenhoorn. Hierdoor zal ook de recreatieve potentie van het recreatie-eiland 
Koudenhoorn wordt vergroot.  
 
Het eiland Koudenhoorn (oppervlakte is circa 33 ha) is een recreatie-eiland in de Kagerplassen, de 
oudste watersportbestemming van Nederland en naast de cultuurhistorie één van de twee 
belangrijkste ‘troeven van Teylingen’. Het eiland ligt in Warmond (gemeente Teylingen) en is voor 
toerisme en recreatie gunstig gelegen; in de Randstad, tussen het toptoeristengebied de 
Noordzeekust en watersportgebied de Kaag, dichtbij Schiphol, aan de rand van de stad Leiden en 
aan de rand van het Groene Hart. De bezoeker kan op het eiland nog de historische 
verkavelinggrootte ervaren van de polder waar Koudenhoorn onderdeel van uitmaakte totdat door 
vervening het plassengebied ontstond. Daarnaast is er op het eiland Koudenhoorn een honden-
losloopgebied. Hierdoor lopen veel hondenbezitters uit de omgeving in het noordelijke gebied van 
het eiland. Het gebied is er erg groen, wordt ook door de bezoekers in goede staat gehouden en 
heeft daarmee een regionale recreatieve en watergerelateerde functie. 
Het eiland Koudenhoorn is een uniek stuk groen. Dankzij haar ligging aan het water trekt het niet 
alleen mensen van het land maar ook vanaf het water. In de drukte van de Randstad geeft dit 
gebied rust 
Om een kwaliteitsimpuls te geven aan de natuurwaarden van dit gebied is er gekozen voor een 
“upgrade“ en een uitbreiding van de natuurlijke waarden. Hierbij moet gedacht worden aan een 
vlindertuin en een natuurlijk amfitheater. Maar ook de mogelijke verbetering van de ecologische 
structuur en een betere ecologische overgang tussen stiltegebied en opengesteld gebied. 

Roode Molenpolder (Teylingen) 

De ambitie is om de polder tussen de dorpen Voorhout en Sassenheim open te houden door het 
open en groene karakter van het gebied tussen Voorhout en Sassenheim te behouden en het 
gebied beter toegankelijk te maken voor recreatief gebruik.  
 
De ambitie is om de polder tussen de dorpen Voorhout en Sassenheim open te houden door het 
respecteren van het groene karakter en het recreatief toegankelijk maken het gebied (recreatief 
medegebruik). Dit gebeurt onder andere door het realiseren van vaarroutes, wandelpaden, 
dagrecreatie en passantenpunten. Daarnaast functioneert dit gebied als een verbindingszone 
tussen de Oegstgeesterpolder en het bollengebied en loopt door dit gebied de Ecologische 
Hoofdstructuur. Ook historisch gezien is de Roode Molenpolder een belangrijk element. Op de 
overgang van het bollengebied (strandwal) en strandvlakte (graslanden en polder) ligt de Ruïne 
van Teylingen.  
Het gebied is circa 100 ha en bestaat uit landbouwgrond, met name grasland, deels water en 
bollengrond. De gemeente Teylingen heeft eigendommen in het gebied. Verdere verwerving van 
grond wordt in beginsel niet nagestreefd. Gestreefd wordt naar recreatief medegebruik van 
bestaande landbouwgronden. 

Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek fase 2 (Lisse)  

Fase 2 van regionale, lange afstand wandelroutes door de Duin- en Bollenstreek. 
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3.5 Lange termijn projecten  
De volgende projecten zijn een optie om op te nemen in de uitvoeringsovereenkomsten voor de 
lange termijn. 

Verbetering van de natuur van het strand en duin (Noordwijk) 

Om de belevingsmogelijkheden van de natuur tussen Zandvoort en Noordwijk te ontwikkelen is 
verbetering van de natuur van het strand en duin benodigd. 

Ecologische verbinding rond Keukenhof (Lisse) 

De doelstelling van dit project is om een ecologische verbinding tussen het duingebied en 
Keukenhofbos en tussen Keukenhof en Ringvaart/bosgebied Haarlemmermeer te realiseren.  

Herstel Leidsevaart (Hillegom) 

Het is gewenst langs de Leidsevaart het historisch karakter te herstellen. Hierbij moet de 
bestaande beplanting worden verwijderd en zal er een onverhard wandelpad worden aangelegd 
met rustplaatsen op markante vergezichten. Met de gemeenten Lisse, Teylingen en Bloemendaal 
zal nog afstemming plaatsvinden.  

Knelpunt kanoroute (Hillegom) 

De kanoroute maakt onderdeel uit van de kanoroute Haarlem - Bollenstreek en loopt via de 
Ringvaart, van Hillegom naar Lisse, landgoed Keukenhof, en terug. In de winter is dit een mooie 
schaatsroute. 
Het doel is het opheffen van een knelpunt in de kanoroute: een te lage brug in de Noorderlaan. Dit 
is realiseerbaar door renovatie van de brug waarbij de doorvaarhoogte van de brug zodanig wordt 
dat kanovaarders (en schaatsers) daar geen hinder meer van ondervinden. 
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4. Uitvoeringsprogramma 
Zoals blijkt uit het vorige hoofdstuk zijn nog niet alle geplande projecten uitvoeringsgereed. In dit 
hoofdstuk staat beschreven welke projecten wel kunnen worden opgenomen in de 
uitvoeringsovereenkomst 2010 t/m 2014. Daarnaast staat beschreven hoe, wanneer en door wie 
de projecten worden uitgevoerd, wat de kosten zijn en wie de vaandeldrager voor het cluster van 
gemeenten is.  

4.1 Clustervertegenwoordiger 
Zoals vermeld komt een gebiedsprogramma pas in aanmerking voor medefinanciering van Holland 
Rijnland als er een bestuurlijk verantwoordelijke is voor het slagen van het programma en de 
bijbehorende projecten. Er is voor gekozen om een bestuurder uit één van de deelnemende 
gemeenten als clustervertegenwoordiger (= de vaandeldrager) te laten optreden.  

4.2 Overzicht projecten uitvoeringsprogramma 2010 t/m 2014 
Voor de volgende projecten wordt een bijdrage gevraagd in het uitvoeringsprogramma 2010 t/m 
2014: 
 
Project     Gemeente  Start uitvoering Bijdrage RIF 
a. Delfweg     Noordwijkerhout 2010 – 2014   P.M. 
b. Ecologische verbinding  Hillegom  2010 – 2014  € 100.000 
c. Elsbroekpolder – Elsbroekpark   
d. Verbinden en opwaarderen   Hillegom  2010 – 2014  € 375.000 
    (voormalige) landgoederen      
e. fiets-/wandelroute Oude   Hillegom  2010 – 2014  € 46.000 
    Hillegommerbeek (Hillegom) 
f. Wandelnetwerk Duin- en   Lisse   2010    € 90.000 
   Bollenstreek  

4.3 Rolverdeling 
De clustervertegenwoordiger treedt op als vaandeldrager van het Gebiedsprogramma. Bij volmacht 
namens alle gemeenten in een cluster tekent hij de uitvoeringsovereenkomst en speelt hij een 
voortrekkersrol binnen het cluster. 
 
De uitvoerende rol blijft bij de gemeenten zelf.  
 
Alle rechten en plichten die voortvloeien uit de uitvoeringsovereenkomst tussen Holland Rijnland en 
de clustervertegenwoordiger gaan direct over naar de betreffende gemeenten. 
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Projectblad Delfweg 
 
 
1. naam project 
Delfweg 
 
2. gegevens aanvrager 
naam organisatie, contactpersoon, adresgegevens 
Gemeente Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA  Noordwijkerhout   0252 343855 

 
3. locatie  
kaart en ligging 
Zie bijlage 

 
4. oppervlakte 
ha, km en/of aantal elementen (bv. aantal bomen of picknicktafels) 
Circa 15 ha. 

 
5. toelichting  
korte omschrijving van het project 
Concentratie AHE-bedrijven in combinatie met aanleg ecologische zone. Compensatie van bollengrond. 
Verbetering van openheid landschap door verplaatsing van bedrijven. 

 
6. regionaal belang (meerdere antwoorden mogelijk) 
Welke ambitie wordt hiermee gerealiseerd?  
 Het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (delen van) het landelijk gebied 

voor recreatief medegebruik.  
 X Het beschermen en versterken van de openheid van de grote landschappen en de verbindingszones 

daartussen. 
 Het beschermen, vitaliseren en (robuust) verbinden van de natuurgebieden. 
 
Welke doelstelling wordt hiermee gerealiseerd? 
 Het bevorderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 

voor recreatie  
 X Realisatie van groene en recreatieve verbindingen 
 Behoud van de openheid en de zichtlijnen van het landelijk gebied 
 X Realisatie van ecologische verbindingszones en natuur  
 Versterken van de samenhang en de herkenbaarheid van de cultuurhistorische elementen  
 Combineren van gebiedsgebonden wateropgave met de ontwikkelingen van groene kwaliteiten 
 Versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap via agrarische 

activiteiten   
 
Overige: 
 Samenhang met andere groene projecten 
 X Aandacht voor streekeigen beplanting 
 X Bijdrage aan de wateropgave  
 Toepassen meervoudig ruimtegebruik 
 
 
7. beleidskader 
Beleidskader van project, bijvoorbeeld Landschapsbeleidsplan, gemeentelijke groenvisie, Provinciale 
plannen, ZZG, Programma van Afspraken Holland Rijnland. 
Regionale Structuurvisie en Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 
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8. projectorganisatie  
Wie is bestuurlijk verantwoordelijk / wie is de opdrachtgever? Is er een projectorganisatie en/of 
projectleider? Welke partijen zijn betrokken? 
Gemeente Noordwijkerhout. Wethouder H. Knapp, ruimtelijke ordening. Uit te voeren project door 
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. 
 
9. grondverwerving  
Van wie is de grond? Is verwerving noodzakelijk of kan inrichting ook plaatsvinden gecombineerd met 
een zakelijke overeenkomst? Hoeveel ha moet er van particulieren of andere overheden verworven 
worden? Is onteigening nodig? 
Particuliere eigendom. Voor uitvoering wordt een programma opgesteld door de GOM. 
 
10.  financiën  
Globale kostenraming: € ….  
€ … verwerving totaal en €…verwervingskosten per hectare 
€ … inrichting 
Investeringsvoorstel  
… % gemeente 
… % Holland Rijnland ihkv RIS 
… % rijk/Provincie (bv. ILG, ZZG, EHS) 
… % overige (bv. particulieren, Hoogheemraadschap,  grondexploitatie, Greenport, maatschappelijke 
organisaties of bedrijven) 
… % niet gedekt 
Gegevens nog niet bekend. 
 
11.  inrichtingsplan 
Is er een vastgesteld inrichtingsplan. Zo nee, is het gepland (startdatum opstellen en geplande datum 
vaststelling door wie). 
Er is een structuurplan opgesteld en een voorkeursrecht op de grond gevestigd. 
 
12.  planologische verankering  
Is wijziging nodig van bestemmingsplan, gemeentelijke structuurvisie, streekplan, provinciale 
structuurvisie e.d. 
Zo ja, startdatum wijziging en geplande datum vaststelling. 
Gemeente structuurvisie d.d. 6 maart 2008 

 
13.  doorlooptijd project 
De doorlooptijd van het project: startdatum voorbereidingsfase (voorontwerp, definitief ontwerp en 
kostenraming), besteksfase, uitvoeringsfase, oplevering, overdracht in beheer, administratieve afronding. 
Nog niet precies bekend. 
 
14.  relevante wet- en regelgeving  
Zijn er vergunningen nodig voor de realisatie van dit project (bv. sloop, aanleg, keur, peil, flora en 
fauna)? Zo ja, startdatum aanvraag en geplande verlening. 
Ja. Startdatum nog niet bekend.  
 
15.  eigendom, beheer en onderhoud 
Zijn er afspraken vastgelegd over beheer en onderhoud, incl. eigendom en financiering? 
Nog niet van toepassing. 
 
16.  afbreukrisico 
Is het project afhankelijk van een ander project of andere partijen? Is er bestuurlijk en maatschappelijk 
draagvlak voor het project? 
Er is bestuurlijk draagvlak. 
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Projectblad Ecologische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark 
 

 
naam project: Ecologische verbinding Elsbroekpolder-Elsbroekpark 
 
 
gegevens aanvrager 
Gemeente Hillegom 
V. Lommerse 
Postbus 32 
2180 AA Hillegom 

 
locatie  
tussen Elsbroekpolder en van Nispenpark 

 
oppervlakte 
1500 meter 

 
toelichting  
De Elsbroekpolder maakt deel uit van het Haarlemmermeer Groen project, Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
en structuurvisie PZH. De polder is aangemerkt als natuurgebied met agrarische nevenfuncties. Het 
Elsbroekpark is circa 700 meter verwijderd van de polder en biedt uitstekende kansen om een 
ecologische verbinding te leggen naar deze Elsbroekpolder. Middels de inrichting van een natuuroever 
langs o.a. de Vincent van Goghsingel en Hilinnenweg wordt dit verwezenlijkt. 
Hierdoor ontstaat een uitbreiding van de ecologische structuren van de Elsbroekpolder en is een 
steppingstone in de PHES langs de Ringvaart van de Haarlemmermeer. 
De natuuroevers maken deel uit van de wandelroutes in Hillegom.   

 
regionaal belang (meerdere antwoorden mogelijk) 
Welke ambitie wordt hiermee gerealiseerd?  
 Het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (delen van) het landelijk gebied 

voor recreatief medegebruik.  
 Het beschermen en versterken van de openheid van de grote landschappen en de verbindingszones 

daartussen. 
 Het beschermen, vitaliseren en (robuust) verbinden van de natuurgebieden. 
 
Welke doelstelling wordt hiermee gerealiseerd? 
 Het bevorderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 

voor recreatie  
 Realisatie van groene en recreatieve verbindingen 
 Behoud van de openheid en de zichtlijnen van het landelijk gebied 
 Realisatie van ecologische verbindingszones en natuur  
 Versterken van de samenhang en de herkenbaarheid van de cultuurhistorische elementen  
 Combineren van gebiedsgebonden wateropgave met de ontwikkelingen van groene kwaliteiten 
 Versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap via agrarische 

activiteiten   
 
Overige: 
 Samenhang met andere groene projecten 
 Aandacht voor streekeigen beplanting 
 Bijdrage aan de wateropgave  
 Toepassen meervoudig ruimtegebruik 
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1. beleidskader 
Cultuurhistorische waardekaart 2005 PZH 
Gemeentelijk groenbeleidsplan 
Gemeentelijk stedelijk waterplan 
WBP 4 Hoogheemraadschap van Rijnland 
 
 
2. projectorganisatie  
Gemeente is initiatiefnemer en uitvoerder 
 
Portefeuillehouder:  
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Verkeer Drs. J.G.M. van Griensven 
Projectleider: V. Lommerse 
 
3. grondverwerving  
Grondverwerving is niet nodig.  
 
4.  financiën  
Globale kostenraming: € 400.000,- 
€ nihil verwerving totaal en € nihil verwervingskosten per hectare 
€400.000,- inrichting 
Investeringsvoorstel  
25 % gemeente 
25 % Holland Rijnland  
50 % overige Hoogheemraadschap,  voor wat betreft de ecologische oevers conform stedelijk waterplan. 
 
5.  inrichtingsplan 
opstellen inrichtingsplan is in uitvoering (2009), uitvoeringsperiode is 5 jaar 2010-2014. 
Per jaar circa 300 meter aanleg. 
 
6.  planologische verankering  
Er is geen wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk 

 
 doorlooptijd project 
Voorbereiding in 2010 t/m DO 
uitvoering 2011-2014 
 
7.  relevante wet- en regelgeving  
Een keurvergunning vanuit het Hoogheemraadschap van Rijnland is noodzakelijk. Deze wordt na 
toekenning direct aangevraagd. Eén en ander is reeds voorbesproken met het Hoogheemraadschap. 
Voor uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden vindt een eco-scan plaats. 
 
8.  eigendom, beheer en onderhoud 
Eigendom, beheer en onderhoud komen en zijn bij de gemeente 
 
9.  afbreukrisico 
Is opgenomen in het stedelijk waterplan. 
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Verbinden en opwaarderen (voormalige) landgoederen (Hillegom) 
 

 
naam project: verbinden en opwaarderen (voormalige) landgoederen Hillegom als 

onderdeel van de landgoederenzone Leiden-Haarlem 
 
 
gegevens aanvrager 
Gemeente Hillegom 
V. Lommerse 
Postbus 32 
2180 AA Hillegom 

 
locatie  
- een verbindende landgoederengordel langs de voormalige Rijksstraatweg met als puntlocaties de 
Hoftuin (Hoofdstraat gemeentehuis), Burg. van Nispenpark (v.d. Endelaan-Weersteinstraat)  

 
oppervlakte 
3,5 hectare 

 
toelichting  
Het project valt in twee onderdelen uiteen die ook niet tegelijkertijd zullen worden uitgevoerd. De 
deelprojecten zijn onderdeel van de oorspronkelijke landgoederengordel Leiden-Haarlem. 
- Het van Nispenpark heeft de landschappelijke kenmerken van een oude Buitenplaats. Om dit te 
bereiken moeten er aanpassingen in het park plaatsvinden. Tevens ligt er in dit gebied een wateropgave 
die door de herinrichting kan worden uitgevoerd. Bij benutting van deze wateropgave kan ook een 
ecologische waterkoppeling worden gelegd tussen het westelijk en oostelijk deel van de N208, een 
ecologische barrière wordt op deze wijze opgelost. Binnen de gemeente zal de historische weg de 
Rijksstraatweg (nu voor grootste deel N208) worden heringericht. Bij deze herinrichting zal ook de 
oorspronkelijk karakter van de laanbeplanting zoveel mogelijk worden hersteld.  Het van Nispenpark ligt 
aan de N208. Op deze wijze sluit de herinrichting het park aan op de historische laanbeplanting van de 
Rijksstraatweg.  
- De Hoftuin ligt ook aan de Rijksstraatweg en is het oorspronkelijke buitenverblijf van de Amsterdamse 
jonkheer Six. Dit Buitenverblijf was een landgoed. De inrichting van de huidige tuin is niet gestructureerd 
tot stand gekomen. Om de tuin weer het oorspronkelijk karakter te geven dient het parkje gerenoveerd 
te worden.  
Tevens vormt de Hoftuin tezamen met de oude pomp een recreatief rustpunt in de toeristische fietsroutes 
(fietsknooppunten) binnen de bollenstreek. 
Zowel het van Nispenpark als de Hoftuin zijn een stepping stone in de landgoederengordel Leiden-
Haarlem.  
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regionaal belang (meerdere antwoorden mogelijk) 
Welke ambitie wordt hiermee gerealiseerd?  
 Het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (delen van) het landelijk gebied 

voor recreatief medegebruik.  
 Het beschermen en versterken van de openheid van de grote landschappen en de verbindingszones 

daartussen. 
 Het beschermen, vitaliseren en (robuust) verbinden van de natuurgebieden. 
 
Welke doelstelling wordt hiermee gerealiseerd? 
 Het bevorderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied 

voor recreatie  
 Realisatie van groene en recreatieve verbindingen 
 Behoud van de openheid en de zichtlijnen van het landelijk gebied 
 Realisatie van ecologische verbindingszones en natuur  
 Versterken van de samenhang en de herkenbaarheid van de cultuurhistorische elementen  
 Combineren van gebiedsgebonden wateropgave met de ontwikkelingen van groene kwaliteiten 
 Versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap via agrarische 

activiteiten   
 
Overige: 
10. Samenhang met andere groene projecten 
 Aandacht voor streekeigen beplanting 
 Bijdrage aan de wateropgave  
 Toepassen meervoudig ruimtegebruik 
 
 
1. beleidskader 
Cultuurhistorische waardekaart 2005 PZH 
Gemeentelijk groenbeleidsplan 
Gemeentelijk stedelijk waterplan 
WBP 4 hoogheemraadschap 
Zuidvleugel Zichtbaar Groener? 
Haarlemmermeer Groen? 
 
 
2. projectorganisatie  
Gemeente is initiatiefnemer en uitvoerder 
 
Portefeuillehouder:  
Wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Verkeer 
Drs. J.G.M. van Griensven 
Projectleider: V. Lommerse  
 
3. grondverwerving  
Grondverwerving is niet nodig.  
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4.  financiën  
Globale kostenraming: € 1.500.000,- 
De verschillende deelprojecten worden gefaseerd uitgevoerd waardoor het totale budget in delen zal 
worden aangewend 
€ nihil voor verwerving  
€1.500.000,- inrichting 
Investeringsvoorstel  
25 % gemeente 
25 % Holland Rijnland50 % gedekt door het Hoogheemraadschap van Rijnland (deel wateropgave) 
50% POP subsidie 
 
 
5.  inrichtingsplan 
Nee, opstellen inrichtingsplan in 2011, gefaseerde uitvoering in 2011/2012/2013/2014 
 
 
6.  planologische verankering  
Aanpassing bestemming nodig voor het van Nispenpark. Start in 2011, geplande vaststelling december 
2011 

 
 doorlooptijd project 
De doorlooptijd van het project:  
Van 2011 tot en met 2014 (4jaar); voorbereiding t/m VO 2001, DO 2012, uitvoering 2013-2014 
 
7.  relevante wet- en regelgeving  
Keurvergunning, start in 2010 
Kapvergunning 
Flora en Fauna ontheffing 
 
8.  eigendom, beheer en onderhoud 
Eigendom, onderhoud en beheer komen en zijn bij de gemeente 
 
 
9.  afbreukrisico 
Bestuurlijk draagvlak is voor 1 project verworven voor de ander is dit in 2011. 
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Fiets-/wandelroute Oude Hillegommerbeek (Hillegom) 
 

 
naam project: Fiets/wandelroute route Oude Hillegommer Beek 
 
 
gegevens aanvrager 
Gemeente Hillegom V. Lommerse 
Postbus 32 
2180 AA Hillegom 

 
locatie  
Langs de Oude Hillegommer Beek, een historische afwateringsbeek  vanuit de duinen 

 
oppervlakte 
circa 1 km fiets/wandelpad realiseren met daarbij behorende historische 
beplanting/picknicktafel/banken 

 
toelichting  
Het pad langs de oude Beek is opgenomen in het fietspaden knooppunten systeem van de 
Bollenstreek. De huidige staat van het pad is niet zodanig dat het pad goed toegankelijk is voor de 
fiets. Noodzakelijkerwijs loopt de regionale fietsroute nu langs een drukke verkeersweg. Geen 
ideale situatie. Dit knelpunt wordt opgelost door het pad  langs de Oude Hillegommerbeek te 
waarderen tot een goed befietsbaar pad. Hiermee kan tevens worden bereikt dat de oorspronkelijke 
hagenstructuur langs het pad hersteld kan worden.  
 

 
regionaal belang (meerdere antwoorden mogelijk) 
Welke ambitie wordt hiermee gerealiseerd?  
 Het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van (delen van) het landelijk 

gebied voor recreatief medegebruik.  
 Het beschermen en versterken van de openheid van de grote landschappen en de 

verbindingszones daartussen. 
 Het beschermen, vitaliseren en (robuust) verbinden van de natuurgebieden. 
 
Welke doelstelling wordt hiermee gerealiseerd? 
 Het bevorderen van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk 

gebied voor recreatie  
 Realisatie van groene en recreatieve verbindingen 
 Behoud van de openheid en de zichtlijnen van het landelijk gebied 
 Realisatie van ecologische verbindingszones en natuur  
11. Versterken van de samenhang en de herkenbaarheid van de cultuurhistorische elementen  
 Combineren van gebiedsgebonden wateropgave met de ontwikkelingen van groene kwaliteiten 
 Versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap via agrarische 

activiteiten   
 
Overige: 
 Samenhang met andere groene projecten 
 Aandacht voor streekeigen beplanting 
 Bijdrage aan de wateropgave  
 Toepassen meervoudig ruimtegebruik 
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1. beleidskader 
Cultureel erfgoed (cultuur historische waardenkaart 2005) PZH 
Gemeentelijk groenbeleidsplan 
 
 
2. projectorganisatie  
Gemeente is initiatiefnemer en uitvoerder 
Portefeuillehouder:  
Wethouder Economische Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Verkeer  
Drs. J.G.M. van Griensven 
Projectleider: V. Lommerse 
 
3. grondverwerving  
Grondverwerving in principe niet nodig. Voor halen van een hogere kwaliteit gewenst om een strook 
van 3 meter met een lengte van 700 meter te verwerven 
 
 
4. financiën  
Globale kostenraming: € 165.600,- en grondverwerving van € 62.400,-  
Grondverwerving medefinancierbaar (10% van de totale projectraming): € 18.400 
Totale projectraming inclusief medefinancierbare grondverwerving: € 184.000 
Investeringsvoorstel  
25% gemeente.  
TOTAALBEDRAG: € 46.000,-. 
Resterende grondverwervingskosten gedragen door gemeente:  
TOTAALBEDRAG: € 44.000,-. 
25 % Holland Rijnland.  
TOTAALBEDRAG: € 46.000,- 
50 % POP subsidie.  
TOTAALBEDRAG: € 92.000,- 
 
 
5. inrichtingsplan 
Is er een vastgesteld inrichtingsplan. Zo nee, is het gepland (startdatum opstellen en geplande 
datum vaststelling door wie). 
Nee, opstellen inrichtingsplan  in 2011, uitvoering in 2012/13 
 
 
6. planologische verankering  
In het bestemmingsplan is voorzien dat deze fietsroute aangelegd kan worden. 

 
 doorlooptijd project 
De doorlooptijd van het project:  
2-3 jaar; opstellen plan (VO en DO) en vergunningaanvragen/ontheffingen 2011, uitvoering 
2012/2013 
 
 
7. relevante wet- en regelgeving  
In 2011 wordt met de het opstellen van het inrichtingsplan ook een eco-scan uitgevoerd. 
 
 
8. eigendom, beheer en onderhoud 
Eigendom en beheer komen en zijn bij de gemeente 
 
9. afbreukrisico 
Alleen eventuele grondverwerving vormt een risico 
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Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek (Lisse) 
 
1. naam project 
Wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek  
(projectenlijst A, nr. 3b) 
 
2. gegevens aanvrager 
Naam gemeente:  Gemeente Lisse 
Ambtelijk trekker:  E. Rodewijk 
Adresgegevens:  Postbus 200, 2160 AE Lisse 
 
3. locatie  
Gehele Duin- en Bollenstreek (gemeentes Noordwijk, Noordwijkerhout, Hillegom, Teylingen en 
Lisse). 
 
4. oppervlakte 
Niet van toepassing. In plaats van de oppervlakte kan beter worden gesproken over de lengte, deze 
is voor het totale wandelnetwerk circa 100 kilometer. 
 
5. toelichting  
Er is al lange tijd de wens om voor wandelaars regionale, lange afstand wandelroutes te creëren 
door de Duin- en Bollenstreek en deze een oost/west verbinding te geven door de routes door te 
trekken naar de kustplaatsen. Nu er sprake is van de realisatie van een station Sassenheim is er in 
2009 door een werkgroep Wandelnetwerk een aantal mogelijk routes uitgewerkt tussen de stations 
Hillegom, Voorhout en Sassenheim. Routes die nog onofficieel de NS wandelroutes worden 
genoemd. Inmiddels is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en zijn de knelpunten in kaart 
gebracht.  
De routes lopen zoveel mogelijk door natuurgebieden – lees door of langs bollenvelden en of 
graslanden en Keukenhofbos – en vragen soms medewerking van de agrariërs, 
Hoogheemraadschap en Prorail. De routes lopen vanuit gemeente Hillegom door Lisse, door 
Noordwijkerhout naar Noordwijk of vanuit Hillegom door Lisse naar Teylingen en eindigen bij station 
Voorhout. Daarnaast loopt de route via het nieuwe station Sassenheim ook naar de Kagerplassen 
en richting Noordwijkerhout en Noordwijk, waarbij de Leidsevaart 2x overgestoken wordt. Hierdoor 
wordt een mogelijkheid geboden om de routes door te trekken naar Het Groene Hart en de regio 
Leiden. De initiatiefnemers hebben bij de aanzet van deze routes de uitgangspunten natuur, groen, 
cultuurhistorie en recreatie steeds voor ogen gehouden. Hierbij worden zo min mogelijk 
wandelwegen aangelegd en wordt zo veel mogelijk van natuurlijke paden gebruikt gemaakt. 
 
In aansluiting op bestaande (regionale) wandelmogelijkheden en een bestaand ommetje in Lisse 
willen gemeentes meerdere ommetjes realiseren. De doelstelling is het landschap toegankelijker te 
maken voor de inwoners en tevens aan te sluiten op diverse bestaande regionale wandelroutes. 
Voor zover deze ommetjes uitgewerkt zijn worden deze opgenomen in het wandelnetwerk Duin – en 
Bollenstreek 
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6. regionaal belang  
Welke ambitie wordt hiermee gerealiseerd?  
Uit de vastgestelde ambities in de ISG en het Regionaal Groenprogramma blijkt dat de regio, naast een 
prettig woon- en leefklimaat, ook mobiliteit en recreatie als vaste onderdelen wil ontwikkelen. Ook de 
ambitie om onderscheidend te zijn in de Randstad geeft aan het ontwikkelen van recreatie en toerisme 
een zwaardere weging dan het op dit moment heeft. In het bijzonder moet er meer aandacht worden 
geschonken aan de toegevoegde waarde van beide. Enkele actiepunten die hieruit volgen zijn: 
 Verbetering van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling. 
 Het verbeteren van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van (delen van) 

het landelijk gebied voor recreatief medegebruik door onder andere het creëren van recreatieve 
knooppunten, ommetjes transferia en recreatieve routes en netwerken voor langzaam verkeer 
(wandelen, fietsen, varen, paardrijden); 

Welke doelstelling wordt hiermee gerealiseerd? 
 
 Het bevorderen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijk gebied voor 

recreatie. Hierdoor is het koppelen van de groene recreatieve verbinding vanuit de stedelijke 
agglomeratie naar het buitengebied vanzelfsprekend.  

 Er wordt een groene en recreatieve oost-west verbinding van de kust naar het Groene Hart 
gerealiseerd. 

 Door de recreatieve mogelijkheden te vergroten ontstaat er ook weer een impuls om 
kleinschalige verblijfsrecreatie te ontwikkelen. 

 Bestaande attracties, zoals De Keukenhof Bloementuin en het Landgoed Keukenhof, krijgen een 
kwaliteitsverbetering doordat zij aansluiten op een regionaal wandelnetwerk.  

 Versterken van de samenhang en de herkenbaarheid van de cultuurhistorische elementen. 
 
7. beleidskader 
Gemeentelijke plannen: 
 Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport 
 Elke gemeente heeft afzonderlijk in een nota toerisme of het coalitieprogramma de uitbreiding 

van wandelroutes opgenomen. 
 
Holland Rijnland: 
 Regionaal groenprogramma 2010 -2020 
 Concept Uitvoeringsprogramma Toerisme 
 
Provincie Zuid-Holland: 
 Wandelrouteplan 2010 - 2020 
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8. projectorganisatie  
Bestuurlijk verantwoordelijk: college van B&W Lisse 
Opdrachtgever:  Wethouder B. Brekelmans, portefeuille Economische zaken en toerisme 
Projectleider:  Afdeling Beleid en Planvorming, projectleider Mevrouw I. Bodt in samenwerking met 
Landschapsbeheer Zuid-Holland, Pieter Balkenende. Betrokken partijen:  Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging Geestgrond 
   Gemeente Teylingen 
   Gemeente Hillegom 
   Gemeente Noordwijkerhout 
   Gemeente Noordwijk 
   Holland Rijnland 
   Hoogheemraadschap van Rijnland 
   NS/Prorail 
 
Toelichting: De dagelijkse werkzaamheden voor het project wordt gedaan door Landschapsbeheer 
Zuid-Holland. Samen met de ANLV Geestgrond vindt overleg plaats met de diverse betrokkenen en 
de grondeigenaren. Landschapsbeheer Zuid Holland zal namens de betrokken gemeente ook de 
opdracht krijgen om de feitelijke werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren. 
Landschapsbeheer Zuid-Holland zal dit werk vervolgens uitbesteden aan diverse aannemers. 
 
9. grondverwerving  
De grond is afwisselend van gemeentes, particulieren, hoogheemraadschap Rijnland en NS/Prorail. 
Met een groot deel van de betrokkenen wordt momenteel overleg gevoerd. De verwachting is dat in 
de zomer van 2010 met alle eigenaren in voldoende mate medewerking wordt bereikt om een 
basisstructuur te realiseren. Deze basisstructuur kan in de jaren daarna uitgebreid en 
landschappelijk interessanter gemaakt worden. 
 
10.  financiën  
Realisatie fase 1   € 360.000 
Realisatie fase 2   € 120.000 
Totale projectkosten Realisatie:  € 480.000 
 
Totale beheerkosten fase 1  €  45.000 
Totale beheerkosten fase 2  €  15.000 
Totale projectkosten Realisatie:  €  60.000 
 
Investeringsvoorstel  
Het plan is om fase 1 uit te laten voeren binnen het Wandelplan 2010 – 2020 van de provincie Zuid 
Holland. Deze fase zou dan voor 100% betaald moeten worden uit dit project en dan zou er geen 
bijdrage van Holland Rijnland benodigd zijn. Hierover is echter pas in de zomer van 2010 
duidelijkheid. Fase 2 moet nog verder worden uitgewerkt en wordt mogelijk in het 
gebiedsprogramma van 2012 – 2016 opgenomen. 
 
Als de provincie Zuid Holland de aanleg niet wil financieren dan willen we terugvallen op de 
volgende verdeling voor fase 1. 
25 % gemeenten   €   90.000 
25% Holland Rijnland ihkv RIS €  90.000 
50% POP-subsidie   € 180.000 
 
De dekking voor de beheerkosten zal ook door de diverse gemeenten moeten worden bijgedragen.  
 
Zowel voor de realisatie- als beheerkosten geldt dat er op dit moment nog niet alle gemeentelijke 
bijdragen zijn toegezegd. Ook de POP-subsidie is nog niet aangevraagd. Op het moment dat blijkt 
dat de provincie Zuid Holland niet de gewenste financiering verzorgt dan zal deze alternatieve 
dekking gezocht worden.  
Als bekend is hoe de aanleg gefinancierd wordt dan zal ook bij de diverse gemeenten budget 
gevraagd gaan worden voor de beheerkosten.  
Voor fase 2 wordt in een later stadium om apart investeringsvoorstel gedaan. 
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11. inrichtingsplan 
Er wordt een projectplan opgesteld, deze is naar verwachting in september 2010 gereed. Als het 
project financieel geheel rond is zal het projectplan verder worden uitgewerkt dit een 
inrichtingsplan. Dit inrichtingplan zal worden opgesteld door Landschapsbeheer Zuid-Holland. 
 
12. planologische verankering  
De wandelroutes zijn opgenomen in het provinciaal wandelrouteplan 2010 – 2020.  
 
Er is geen wijziging nodig van bestemmingsplan, gemeentelijke structuurvisie, streekplan, 
provinciale structuurvisie e.d. 
 
13. doorlooptijd project 
De doorlooptijd van fase 1 het project is 2 jaar. De planning is als volgt: 
- voorontwerp: juli 2010 gereed 
- definitief ontwerp en kostenraming: september 2010 gereed 
- besteksfase: februari 2011 gereed 
- uitvoeringsfase: juli 2011 t/m december 2011 
- oplevering: januari 2012 
- overdracht in beheer: januari 2012 
- administratieve afronding: maart 2012 
14. relevante wet- en regelgeving  
Het is nog niet bekend of er vergunningen nodig voor de realisatie van dit project. Dit zal in de 
voorbereidingsfase nog worden onderzocht. 
 
15. eigendom, beheer en onderhoud 
In de voorbereidingsfase zullen er spraken worden vastgelegd over beheer en onderhoud. 
 
16. afbreukrisico 
Van alle betrokken wethouders is welwillendheid ontmoet. Het definitieve project moet nog in de 
verschillende gemeenteraden worden vastgesteld. Hierbij moet eventueel ook de financiële dekking 
voor de eenmalige en structurele kosten nog worden geregeld. In Lisse is er al wel budget 
beschikbaar voor de eenmalige kosten. 
Bij de opzet van het project is bewust eerst ingezet op draagvlak en haalbaarheid bij de diverse 
eigenaren en pas daarna bij de gemeenteraden en subsidieverstrekkers.  
 
 


