
Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland
Projectenlijst Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000
-         Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 4.560.749
-         Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2012-2016 (max 25% van inrichtingskosten) € 3.846.640

Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 19.393.926
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2012-2016: € 15.752.139

-         Restant beschikbaar in RIF € 11.592.611

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
maart 2014

inrichtings-
kosten

RIF-bijdrage 
Holland Rijnland

€ 4.725.134 € 1.147.283 
1. Fietspad Zuidbuurt 0,8 km fietspad, weerszijden 

obstakelvrije openbare groene 
zone met streekeigen 
beplanting, gras, 25 bomen en 
twee picknicktafels.

Zoeterwoude De aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zuidbuurtseweg. 
Met de aanleg van een fietsverbinding is het mogelijk de 
ontbrekende schakel van een recreatieve wandel- en 
fietsverbinding tussen Zoeterwoude en de omliggende dorpen en 
steden te realiseren. 

besteks- en 
aanbestedingsfase

€ 1.650.000 € 412.500 

2. Bloemrijke bermen: deel 
wandelpad Zoeterwoude - 
Ecologische en recreatieve 
aantrekkelijkeheid Geerpolder

1 ha bloemrijke berm
2,2 km wandelpad, waarvan 
1,3 km in Zoeterwoude met 
22 loopplankjes en 1 brug
zelfpluktuin 

Zoeterwoude Bloemrijke bermen met wandelpad door de polder en een 
zelfpluktuin voor passerende recreanten. Het verhoogt de 
recreatieve belevingswaarde en vult een ontbrekende schakel in 
het netwerk van bloemrijke bermen.

afgerond november 
2013 - 
administratieve 
afhandeling

€ 62.000 € 13.000 

3. park kasteel Duivenvoorde 20 ha recreatieve en 
ecologische inrichting

Voorschoten Kasteelpark in oude luister herstellen, toegankelijkheid vergroten 
en wandelpaden uitbreiden.

in uitvoering € 2.259.369 € 564.842 

4. Burgemeester 
Berkhoutpark

5,4 ha recreatieve en 
ecologische inrichting

Voorschoten Tegengaan verdere achteruitgang van dit Rijksmonument door 
renovatie van unieke boom- en heestercollectie. Deze renovatie 
gaat gepaard met groot onderhoud van het park, hiervoor wordt 
geen regionale cofinanciering gevraagd. 

in uitvoering € 525.765 € 131.441 

5. Recreatieve 
aantrekkelijkheid langs 
Velostrada

0,5 ha recreatieve elementen 
verdeeld over verschillende 
plekken langs velostrada.

Voorschoten Vergroten aantrekkelijkheid van Velostrada langs het spoor door 
het aanleggen van een natuurlijke speelplek, informatieborden en 
speelmogelijkheden. Daarnaast ecologisch verbeteren van route 
door uitbreiding ecologische waarden en beplanting.

in uitvoering € 38.000 € 9.500 

6. Duivenvoords polderpad 2965 m waarvan 1200 m in 
Voorschoten

Wassenaar en 
Voorschoten

Wandelpad langs de Duivenvoortseweg, als onderdeel van een 
route van het Groene Hart naar de Duinen.

afgerond maart 2014 
- adminstratieve 
afhandeling

€ 190.000 € 16.000 

€ 192.000 € 48.000 
7. Betere Beleving 
Bollenstreek, 
landschapselementen langs 
doorgaande wegen

Inrichten van beplantingen 
langs ca. 10km weg met 
bloembollen- en 
haagstructuren.

Lisse Beplanting langs doorgaande wegen met bijzondere nadruk op de 
streekeigen uitstraling van de Bollenstreek. De ontwikkeling van 
een herkenbare groenstructuur met streekeigen uitstraling en 
samenhang: aantrekkelijk en herkenbaar voor de recreant, de 
inwoners en de biodiversiteit. Er worden speciale bollen- en 
kruidenmengsels toegepast die aantrekkelijk zijn voor bijen.  

in uitvoering € 192.000 € 48.000 

Cluster Duin, Horst en Weide / Wijk en Wouden - uitvoeringsovereenkomst ondertekend mei/juni 2013

Cluster Duin- en Bollenstreek - uitvoeringsovereenkomst ondertekend mei/juni 2013



€ 6.925.276 € 1.691.925 
8. Ghoybos 18 ha recreatieve herinrichting 

productiebos
Kaag en 
Braassem

Renovatie van voormalig productiebos van ca 18 ha in 
samenwerking met provincie en gemeente Leiderdorp waar door 
de komst van de pannenkoekenboerderij een nieuwe kans voor 
recreatie ligt. Naast de RIF bijdrage draagt Holland Rijnland ook 
bij vanuit de ZZG overeenkomst.

Voorlopig Ontwerp € 458.294 € 114.574 

9. Wandelpad Blauwe Polder 6,1 km waarvan 4,8 km nieuw 
wandelpad 

Kaag en 
Braassem

Wandelpad dat het A4 informatiecentrum via de Wijde Aa 
wandelroute met de boerenlandwinkel in het lint van Rijpwetering 
verbindt. 

besteks- en 
aanbestedingsfase

€ 31.847 € 7.962 

10. Fietspad Blauwe Polder 
naar Oud Ade

2,25 ha fietspad (waarvan 
875 m aanpassing)

Kaag en 
Braassem

Nieuw aan te leggen fietspad in het verlengde van een fietspad 
door de Boterhuispolder om zo de verbinding vanuit Leiden het 
ommeland in te leggen.

Voorlopig Ontwerp € 1.822.795 € 455.699 

11. Meerbrug (principebrief) Verhoging brug voor recreatie Kaag en 
Braassem

Verhogen van brug over de Ringvaart van de 
Haarlemmermeerpolder bij Nieuwe Wetering in Kaag en Braassem 
om een vrije doorgang te creëren voor het recreatieve 
sloepenverkeer. 

onbekend € 402.661 € 100.000 

12. Water-landverbindingen -  
fase 1

Passantensteiger Kaag en 
Braassem

Aanleg van een passantensteiger en realisatie van een vaarroute 
in een breder verband van projecten al dan niet buiten RIF gebied. 

in uitvoering € 22.896 € 5.724 

13. Ommetje Rijpwetering - 
Nieuwe Wetering

ca 600m Dit ommetje verbindt zowel de kern Rijpwetering als de kern 
Nieuwe Wetering, maar vormt in combinatie met wandelpad 
Blauwe Polder ook een verbinding tussen de Wijde Aa wandelroute 
en de Ade wandelroute. 

gaat waarschijnlijk 
niet door

€ 21.053 € 5.263 

14. Ommetje Rijpwetering - 
Oud Ade

1,5 km Dit wandelpad loopt over de dijk langs de zomersloot waardoor 
tevens twee kanoroutes lopen. Het pad verbindt twee wegen uit 
de kernen Oud Ade en Rijpwetering waardoor er een ommetje 
voor beide kernen ontstaat.  

gaat waarschijnlijk 
niet door

€ 10.391 € 2.598 

15. Pestbosjes herstel 25 geriefhoutbosjes Provinciaal project ter vergroting van de kwaliteit en de kennis 
van pestbosjes doormiddel van inventarisatie, onderhoud en 
voorlichting

in uitvoering € 185.300 € 15.595 

16. Jan Dekkerbrug 
(principebrief)

Opwaarderen en beweegbaar 
maken recreatieve brug

Teylingen De bestaande vaste brug naar Koudenhoorn (Jan Dekker brug) 
over de Warmonder Leede wordt vervangen door een een 
ophaalbrug. De zogenaamde Staande Mastroute wordt hierdoor 
uitgebreid.

afgerond mei 2013 - 
adminstratieve 
afhandeling

€ 670.481 € 167.620 

17. Recreatie-eiland 
Koudenhoorn (principebrief)

Inrichting recreatie-eiland Teylingen Teylingen wil het eiland middels een herinrichting voorbereiden op 
ontwikkelingen in de dagrecreatieve markt. Werkzaamheden 
bestaan onder andere uit de aanleg van nieuwe verhardingen, 
terreininrichting en meubilair. 

afgerond maart 2014 
- adminstratieve 
afhandeling

€ 1.572.208 € 393.052 

18. Uitkijkpunt Blauwe Hart 
en oplosssen knelpunt 
watersport

uitkijkpunt en oplossen 
knelpunt

Teylingen Teylingen wil de Kagerplassen beter bereikbaar en beleefbaar 
maken vanaf het vaste land van gemeente Teylingen. Dit wordt 
gerealiseerd met een houten uitkijkpunt in de Kooipolder bij de 
Menneweg

afgerond april 2013 - 
adminstratieve 
afhandeling

€ 229.200 € 57.300 

19. Fietspad naar zee Oostelijk deel fietspad 500 
meter   (2000 m²)
Westelijkdeel fietspad 550 
meter    (2200 m²)

Katwijk Aanleg van een ontbrekende schakel in de recreatieve 
fietsverbinding tussen het strand en het achterland (Oegstgeest 
Leiden Zoetermeer). Het fietspad wordt onderdeel van het te 
bewegwijzeren fietsnetwerk tussen het Groene Hart en de kust.

Voorlopig Ontwerp € 375.000 € 93.750 

20. Boardwalk kuststrook 
Katwijk

1500 m² boardwalk, 5000 m² 
kleischelp-paden 

Katwijk Aanleg van een duinboardwalk welke na de ingrepen ter 
versterking van de kuststrook de beleving van de duinen en het 
zicht op zee veiligstelt. 

in uitvoering € 365.000 € 91.250 

21. Fietspad Ruigekade noord 
- zuid Polder Achthoven

opwaarderen 2,8 km fietspad Leiderdorp Het opwaarderen van het fietspad Ruigekade Noord-Zuid door 
verbreding, aanleg natuurvriendelijke oevers en aanbrengen 
informatiepanelen en observatiepunten. Stad – land verbinding 
bruikbaar  voor verschillende gebruikers als fietsers, wandelaars, 
trimmers en skaters.

onbekend € 658.150 € 164.538 

22. Bloemrijke bermen in de 
Leidse Ommelanden

40 km Leidse 
Ommelanden

Omvormen van bermen van intensief beheer naar extensief / 
ecologisch beheer.

in uitvoering € 100.000 € 17.000 

Cluster Veenweide en Plassen - uitvoeringsovereenkomst ondertekend mei/juni 2013



€ 3.909.729 € 959.432 
23. Matilo 1e fase Regionale elementen Leiden Onderdelen van fase 1 die een regionale functie hebben, zoals 

picknickplaatsen, het 'wild'spelen bij de klimbomen, de bruggen, 
Romeinse speeltoestellen en de groene routes. 

afgerond september 
2013 - 
adminstratieve 
afhandeling

€ 479.620 € 119.905 

 24. Singelpark - Brug 
Huigpark-Blekerspark over 
Oude Herengracht

brug Leiden Verbinding groene parels Huigpark en Blekerspark door 
voetgangersbrug. Opheffen knelpunt route Singelpark met 
voetgangersburg over de Oude Herengracht. Vergroten 
zichtbaarheid Blekerspark, en de logica van de route. 

kaderbesluit € 333.706 € 83.426 

25. Singelpark - Brug 
Zijlpoort-Ankerpark over 
Oude Rijn

brug Leiden Verbinding historische Zijlpoort met Ankerpark door brug. 
Opheffen knelpunt route Singelpark door met een brug een directe 
verbinding tussen de Zijlpoort en het Ankerpark te creëren. De 
brug moet vanwege de prominente positie bij entree haven een 
mechanische ophaalbrug zijn.

kaderbesluit € 1.900.221 € 457.055 

26. Singelpark - Brug 
Ankerpark-Meelfabriek over 
water hiertussen

brug Leiden Verbinding groene parel Ankerpark met vernieuwde Meelfabriek. 
Opheffen knelpunt route Singelpark door het terrein van de 
Meelfabriek te laten lopen. 

kaderbesluit € 94.322 € 23.580 

27. Singelpark - Brug 
Kaarsenmakersstraat-
Veerplein over Nieuwe Rijn

brug Leiden Verbinding Singelroute vanaf groene parel Begraafplaats 
Groenesteeg/ Kaarsenmakersstraat naar Veerplein/ Plantage/ 
Plantsoen . Opheffen knelpunt route Singelpark door met een brug 
een directe, snellere verbinding over de Nieuwe Rijn te maken. 
Deze brug zorgt ook voor een lange zichtlijn waardoor 
duidelijkheid en beleving wordt gecreëerd. 

kaderbesluit € 465.611 € 116.403 

28. Singelpark - Brug 5de 
Binnenvestgracht-Hortus 
Botanicus over 5de 
Binnenvestgracht

vlonderbrug Leiden Verbinding Singelroute 5e Binnenvestgracht met publiek 
toegankelijke deel van de Hortus botanicus via een vlonderbrug 
over de 5e Binnenvestgracht onder het universiteitsgebouw door. 
Opheffen knelpunt route Singelpark de relatie met de Hortus 
botanicus te leggen. Door de nieuwe vlonderbrug ontstaat er een 
directe en toeristisch aantrekkelijke route. 

kaderbesluit € 239.906 € 59.977 

29. Singelpark - Vlonderbrug 
Reuvensplaats-Arsenaalplein 
in Witte Singel

brug Leiden Verbinding Singelroute vanaf Hortus botanicus en openbare oever 
achter Lipsiusgebouw naar Arsenaalplein via een vlonderpad om 
het universiteitsgebouw Reuvensplaats heen. Opheffen knelpunt 
route Singelpark door de nieuwe verbinding ontstaat een 
duidelijke lange zichtlijn direct langs het water.

kaderbesluit € 186.167 € 46.542 

30.Singelpark -  Brug 
Arsenaalplein-Rembrandtpark 
I over Groenhazengracht

brug Leiden Verbinding tussen groene parels Arsenaalplein en Rembrandtpark. 
Opheffen knelpunt route Singelpark door een nieuwe brug die een 
directe verbinding langs het water van het heringerichte 
Arsenaalplein naar de verstopte parel Rembrandtpark I creëert.

kaderbesluit € 143.176 € 35.794 

31. Singelpark - Singelroute routeaanduiding en 
infopanelen

Leiden Doorgaande 6,3 kilometer lange voetgangersverbinding aan de 
binnenzijde van de singels die herkenbaar, duidelijk en 
aantrekkelijk is. De Singelroute is de ruggengraat van het 
Singelpark. Het is voor de beleving, identiteit en samenhang van 
het Singelpark van belang dat de doorgaande singelroute in de 
eerste fase van de planontwikkeling van het Singelpark wordt 
gerealiseerd. 

kaderbesluit € 67.000 € 16.750 

Cluster Stedelijke Agglomeratie - uitvoeringsovereenkomst project 23 ondertekend mei/juni 2013


