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Van:            Heuvel, N, van den <n.vanden.heuvel@pzh.nl>
Verzonden:      vrijdag 21 augustus 2015 14:42
Aan:            Godelieve Mars
CC:             secrJanssen, GS; secrWeber, GS; Verdouw, C; Wooning, IWM; Koster, HR
Onderwerp:      FW: Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

Geachte heer Van Ardenne,

Hartelijk dank voor uw bericht en het evaluatierapport over het landschapsbeleidsplan Duin- en 
Bollenstreek. De gedeputeerden Weber en Janssen hebben ervan kennis genomen en namens hen 
mogen wij u feliciteren met dit resultaat. Het is goed om te lezen dat het landschap en cultureel erfgoed 
van uw regio door dit landschapsbeleidsplan een impuls hebben gekregen en toegankelijk zijn geworden 
door de Cultuurhistorische Atlas. 
 
Wij hopen dat u de ingezette samenwerking voortzet zodat dit kan leiden tot nieuwe voorstellen richting de 
provincie. Dit betreft onder meer de Erfgoedlijnen Landgoederen, Trekvaarten, Atlantikwall en Limes en 
meerjarenafspraken op het gebied van Groen en recreatie die input kunnen vormen voor ons 
Uitvoeringsprogramma Groen 2016-2019. Daarmee kunnen de landschappelijke kwaliteiten van de Duin- 
en Bollenstreek en de beleving ervan door de bewoners van Holland Rijnland versterkt worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de gedeputeerden Weber en Janssen,

Nadja van den Heuvel
Contactpersoon Erfgoed Holland Rijnland

Kees Verdouw
Gebiedsregisseur Groen Holland Rijnland

Met vriendelijke groeten,
 
Nadja van den Heuvel 
Beleidsmedewerker
 
Afdeling Samenleving en Economie | bureau Cultuur en Vrijetijd 
T 070-4416159
M 06-54330219
n.vanden.heuvel@pzh.nl
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag
www.zuid-holland.nl
 

-Wanneer u de provincie Zuid-Holland een e-mail stuurt, ontvangt u binnen 2 werkdagen een reactie en binnen 
twee weken 
een antwoord. Al uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend 
gebruikt 
waarvoor u ze heeft verstrekt. Uw e-mailbericht wordt op een goede en veilige manier gearchiveerd.
-Vragen kunt u stellen via het contactformulier.
 
 
Van:            Godelieve Mars [mailto:gmars@hollandrijnland.nl]  
Verzonden:      maandag 6 juli 2015 16:06 
Aan:            secrJanssen, GS; secrWeber, GS 
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CC:             Verdouw, C 
Onderwerp:      Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek

Geachte gedeputeerden Weber en Janssen,
 
Het Algemeen Bestuur van regio Holland Rijnland heeft op 24 juni 2015 unaniem ingestemd met 
de afronding van het Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek. Het is met inspanningen van 
vrijwilligersorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties gelukt mooie resultaten te 
behalen om de Duin- en Bollenstreek groener te maken en cultuurhistorisch erfgoed te behouden. 
Holland Rijnland wil deze mijlpaal graag met u delen en u bedanken voor de subsidies, die u voor 
de verschillende projecten heeft verleend. Hierbij stuur ik u de Eindevaluatie Uitvoering 
Landschapsbeleidsplan Duin- en Bollenstreek.
 
De uitvoering startte in 1998 met het project behoud en herbestemming Bollenschuren. De 
werkgroep Bollenerfgoed gaat door met haar activiteiten vanuit het CultuurHistorisch 
Genootschap. Dit najaar presenteert deze werkgroep het boek "De Bollenstreek, landschap en 
erfgoed van de bloembollencultuur" waarin zij de kennis en ervaring van de afgelopen 20 jaar 
bundelt. Vanaf 2002 is op meer dan 60 erven en langs 25 lanen beplanting aangebracht. In totaal 
is o.a. 10.000 m scheerhaag teruggebracht langs wegen, bollenvelden en erfafscheidingen. 
Tenslotte heeft het CultuurHistorisch Genootschap afgelopen april de Cultuurhistorische Atlas 
gelanceerd, waarin ruim 1.000 cultuurhistorische elementen in kaart zijn gebracht. Het 
Cultuurhistorisch Genootschap en Erfgoed Leiden en Omgeving zorgen er de komende tien jaar 
samen voor de Atlas uit te breiden en te verbeteren. De gemeenten werken nog steeds verder 
aan de landschapsdoelen van het Offensief van Teylingen, zowel via de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij als via het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland.
 
Het is vrijwilligersorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties gelukt om diverse 
subsidies aan te trekken, zowel van private fondsen, overheden, als Europees geld. Met name de 
werkgroep Bollenerfgoed is hierin heel succesvol geweest. Voor de beplantingen projecten 
hebben ANLV Geestgrond en Landschapsbeheer Zuid-Holland Europese POP2 subsidie verkregen. 
Ook de Cultuurhistorische Atlas is met een POP2 subsidie tot stand gekomen. Ruim 1,5 miljoen 
euro is geïnvesteerd in het rijke cultuurhistorische erfgoed van de Duin- en Bollenstreek.
 
Ook in de toekomst willen regio en gemeenten zich graag samen met de provincie blijven 
inzetten voor het landschap van de Duin- en Bollenstreek.

Hoogachtend,
de secretaris 
Holland Rijnland,
 
 
 

F.W. van Ardenne
 
 

Voor informatie:
 
Godelieve Mars
senior projectleider Ruimtelijke Agenda
 
 
samenwerkingsorgaan Holland Rijnland
Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden
Postbus 558, 2300 AN Leiden
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telefoon: 071-5239084
mobiel: 06-46165078
gmars@hollandrijnland.nl
 
 

 
Voor meer informatie over regio Holland Rijnland kijk op www.hollandrijnland.nl 
of meld u aan voor de veertiendaagse nieuwsbrief 'De Holland Rijnland Berichten'. 
 
 
Bezoekadres: Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden 
Postadres: Postbus 558, 2300 AN Leiden 
Telefoon: (071) 52 39 090 
Fax: (071) 52 39 099
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