
Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
Projectenlijst Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000
-         Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 4.560.749
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 19.393.926
-         Restant beschikbaar in RIF € 15.439.251

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
maart 2014

inrichtings-
kosten

RIF-bijdrage

€ 11.476.352 € 2.869.207 
1. Noordoever Oegstgeester-
kanaal fase 1

1 km doorgaand wandelpad Oegstgeest aanleg van wandelpad (ontbrekende schakel) langs het kanaal tussen 
Oegstgeest en Katwijk in combinatie met een fietsroute, gecombineerd 
met de ontwikkeling van een ecologische verbinding tussen Veerpolder en 
polder Elsgeest. Dit deel van de noordoever van de Oegstgeesterkanaal is 
onderdeel van een grotere zone tussen Oegstgeest en Katwijk.

uitvoering onzeker € 52.000 € 13.000 

2. Regionaal archeologisch 
park/groene schakel Matilo

9,5 hectare recreatief 
cultuurhistorisch park

Leiden Fase 2, 3 èn 4 van dit project behelst de realisatie van een regionaal 
archeologisch park rond een castellum dat vrij toegankelijk is, ruimte voor 
recreatie en evenementen biedt en als groene schakel in de stadsrand 
functioneert.

afgerond - 
administratieve 
afhandeling

€ 3.980.237 € 995.059 

3. Stad-land verbinding Leiden 
west

4,4 hectare recreatief 
groen

Leiden / Oegstgeest Groen recreatief park (Leeuwenhoekpark) en verbinding als onderdelen 
van de Biodiversiteitroute: een regionale, recreatieve, ecologische 
verbinding die loopt vanaf de Leidse Binnenstad door het Leiden Bio 
Science Park naar de Landgoederenzone.

gaat vrijwel zeker 
niet meer door

€ 1.232.000 € 308.000 

4. Stad-land verbinding Leiden 
noord

circa 6 hectare Leiden naar 
Leiderdorp/ 
Teylingen

Een groene, recreatieve verbinding vanaf het centrum van Leiden naar 
het Plassengebied en de Boterhuispolder. De verbinding Leiden noord is 
de ontbrekende schakel in deze route. Stedelijke groengebieden worden 
verbonden met de regionale groengebieden. Onderdeel van Tuin van 
Noord e.o.: circa 25 ha recreatief groen.

gaat vrijwel zeker 
niet meer door

€ 1.987.522 € 497.000 

5. Stad-land verbinding Leiden 
oost

circa 500 meter recreatieve 
en ecologische verbinding 

Leiden naar 
Zoeterwoude

Realisatie van langzaam-verkeer onderdoorgang A4: tunnel (circa 200 m) 
met fiets- en wandelpad aangesloten op langzaam-verkeerroute tussen 
Polderpark Cronesteijn naar de Groene Hart polders, en verbetering van 
nu reeds aanwezige ecologische verbinding. 

wordt ingetrokken
Leiden situeert deze 
verbinding anders en 
is bezig met de route-
ontwikkeling 

€ 2.000.000 € 500.000 

6. Oostvlietpolder circa 38 ha recreatieve en 
ecologische inrichting

Leiden De 1e fase betreft het realiseren van circa 38 hectare groen 
recreatiegebied en enkele recreatieve en ecologische verbindingen in de 
groene zone tussen stad en Groene Hart. Er zijn 2 vervolgfasen gepland 
waarbij in totaal 100 ha recreatief groen wordt gerealiseerd.

afgerond januari 
2013 - 
administratieve 
afhandeling is nog 
niet rond

€ 2.224.593 € 556.148 

€ 2.436.093 € 321.172 
7. Boterhuispolder fase 1 7,2 km wandel en fietspad, 

6400 m² water
Leiderdorp en 
Teylingen

Recreatieve ontsluiting en ommetjes en vergroting waterberging 
Boterhuispolder (verbrede watergangen en natuurvriendelijke oevers), 
delen ecologische verbinding Zuidzijdervaart/Stingsloot/Zijp.

afgerond juli 2013 - 
administratieve 
afhandeling

€ 2.290.893 € 284.872 

8. Eendenkooi Warmond 3 ha eendenkooi 
operationeel maken

Teylingen herstel, renovatie en recreatief toegankelijk maken voor begeleide 
excursies van cultuurhistorische waardevolle eendenkooi.

afgerond 2014 - 
administratieve 
afhandeling

€ 145.200 € 36.300 

Cluster Stedelijke Agglomeratie – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 16 december 2010

Cluster Veenweide en Plassen / Leidse Ommelanden - uitvoeringsovereenkomst ondertekend 6 en 14 juni 2011



€ 3.515.067 € 878.767 
9. Ecologische verbinding 
Elsbroekpolder - Elsbroekpark

1,5 km ecologische 
verbinding

Hillegom Aanleg natuuroever langs Van Goghsingel en Hilinnenweg, die een 
verbinding maakt tussen de natuurgebied Elsbroekpolder en het 
Elsbroekpark. Dit is een schakel in de ecologische verbinding langs de 
Ringvaart Haarlemmermeer. De natuuroevers maken ook deel uit van de 
wandelroutes in Hillegom.

afgerond oktober 
2013 - 
administratieve 
afhandeling

€ 400.000 € 100.000 

10. Landgoederen verbinden 
Hillegom

3,5 hectare 
landgoederenparken 
herinrichten, opwaarderen 
en verbinden

Hillegom Renovatie van de cultuurhistorische waardevolle Nispenpark en Hoftuin, 
herstel verbinding in landgoederenzone Leiden – Haarlem, invullen lokale 
wateropgave inclusief natte ecologische verbinding onder de N208. 
Recreatief rustpunt in fietsroute. 

Hoftuin in budgetfase 
Van Nispenpark 
uitgesteld/gaat niet 
door onder deze UO

€ 1.500.000 € 375.000 

11. Fiets-/wandelroute Oude 
Hillegommerbeek

1 km fiets/wandelpad 
inclusief beplanting en 
straatmeubilair

Hillegom Aanleg ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk Duin- en 
Bollenstreek, landschappelijke inpassing met historisch plantmateriaal.

ingetrokken dd 21 
januari 2013

€ 184.000 € 46.000 

12. Wandelnetwerk Duin- en 
Bollenstreek

100 km gemarkeerde 
wandelroutes vertakt in 
een regionaal 
wandelnetwerk
- 20 km ontsluiting 
agrarisch gebied
- elke kern een of enkele 
dorpsommetjes
- verbindingen tussen alle 
kernen
- enkele landschappelijk 
interessante oost-west 
verbindingen

Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, 
Noordwijkerhout en 
Teylingen

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

in uitvoering € 480.000 € 120.000 

13. Natuur en Recreatiegebied 
Vosse- en Weerlanerpolder

29 ha recreatieve en 
ecologische inrichting

Hillegom, 
HHvRijnland

Recreatiegebied met weidevogelbeheer, wandel-, ruiter- en fietspaden, 
ecologische oevers. Naast de RIF bijdrage draagt Holland Rijnland ook bij 
vanuit de ZZG overeenkomst.

in uitvoering € 951.067 € 237.767 

€ 1.966.414 € 491.603 
14. Recreatief Transferium 3,2 hectare Zoeterwoude Recreatief transferium omvat parkeerplaatsen, horeca, recreatieve 

elementen (bv fietsverhuur, varen), speelmogelijkheden kinderen en 
verkooppunt streekproducten.

afgerond maart 2014 
- adminstratieve 
afhandeling

€ 1.892.414 € 473.103 

15. Avontuurlijk spelen 1 locatie Zoeterwoude Ruimte speelplekken met natuurlijke elementen, aanvulling op regionaal 
aanbod. 

afgerond maart 2014 
- adminstratieve 
afhandeling

€ 35.000 € 8.750 

16. Ecologische, bloemrijke en 
recreatieve verbindingen

2,5 km langs het Barrepad 
en Hellepad

Zoeterwoude Ecologisch en recreatief kansrijke bermen herinrichten en inzaaien zodat 
in het gebied een netwerk van bloemrijke bermen ontstaat, mede ter 
bevordering van de biodiversiteit. 

afgerond mei 2013- 
adminstratieve 
afhandeling

€ 39.000 € 9.750 

Cluster Duin- en Bollensteek – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 25 en 27 juli 2011 

Cluster Duin Horst Weide / Land van Wijk en Wouden – Uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 2 en 5 maart 2012


