
 info@hollandrijnland.net 

 www.hollandrijnland.net 

IBAN nr. NL87BNGH0285113992 

KvK nr. 27365539 

BTW nr. NL813768068B01 

 

 

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

Schuttersveld 9, 2316 XG  Leiden 

Postbus  558, 2300 AN  Leiden 

Telefoon (071) 523 90 90 

In Holland Rijnland werken samen:  
Alphen aan den Rijn, Hillegom,  

Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 

Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, Teylingen,  

Voorschoten en Zoeterwoude 

 Adviesnota PHO     
 
 
     
   
     
   
 
Portefeuillehouder: Kees den Ouden 
 
 
Auteur: Claudia de Kort  Akkoord 
  Portefeuillehouder d.d. 19 augustus ’14 
Afdeling: Ruimtelijke Agenda    Financiën d.d. 
Bijlage: 1 Ja  Paraaf secretaris  
 
 
Onderwerp:  De Tuin van Holland, deelprogramma van de provinciale Groenagenda  
 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van ‘de Tuin van Holland’ (bijlage 1); 
2. De Tuin van Holland te gebruiken als inspiratiekader voor het uitvoeren van 

groenprojecten.  
 

Inleiding: 
Voor u ligt het deelprogramma van de provinciale Groenagenda voor Holland Rijnland 
2014/2015: de Tuin van Holland. Dit is een gezamenlijk inspiratiekader van de provincie, de 
regio en de Holland Rijnland-gemeenten. Het programma beschrijft het gebied en de ambities 
vanuit het verhaal van de streek en de cultuurhistorie. De nota is besproken in het Bestuurlijk 
Overleg Natuur en Landschap van de provincie, de regio, de regio-gemeenten en het 
Hoogheemraadschap van Rijnland op 5 juni 2014. In het overleg is afgesproken om het 
deelprogramma “de Tuin van Holland” te gebruiken als regionaal kader voor het provinciale 
uitvoeringsprogramma Groen. 
 
Beoogd effect: 
Een bron van inspiratie te bieden voor nieuwe projecten, waardoor deze beter aansluiten bij 
het verhaal van de streek en de ambities van de inwoners.  
 
Argumenten:  
1.1 De Tuin van Holland vertelt het verhaal van de regio vanuit het landschap, de 

cultuurhistorie en de inwoners 
De geschiedenis van een gebied wordt meestal beschreven vanuit de stad. Van bekende 
bestuurders, wetenschappers en de sociaal-culturele achtergronden van de burgerij is meestal 
alles in detail bekend. Wat er in de ommelanden gebeurde is vaak een “black box”. Boeren 
zijn niet zulke schrijvers en goede statistieken zijn er pas van na de negentiende eeuw. Maar 
het is juist de agrarische geschiedenis van Holland Rijnland, die ronduit fascinerend is. 
 
2.1 Een gezamenlijk kader vergroot de kwaliteit van de projecten 
Neem als voorbeeld een nieuw boerenlandpad. Een wandelpad over boerenland zorgt ervoor 
dat het landelijk gebied toegankelijk wordt voor haar inwoners. Een leuk project dus. Maar 
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nog leuker wordt het wandelpad, als het ook nog een cultuurhistorische basis heeft, zoals het 
herstellen van een jaagpad of een kerkepad. Ook kan het pad meerwaarde krijgen door 
erlangs een bloemrijke berm aan te leggen, deze te koppelen aan een toeristisch 
overstappunt of een winkeltje met streekproducten. Ook het betrekken van wensen van 
inwoners kan de cultuurhistorische of landschappelijke beleving van een simpel wandelpad 
versterken. Met dit soort toevoegingen kan een project een extra kwaliteitsimpuls krijgen.  
 
2.2 Projecten versterken elkaar wanneer ze een gezamenlijke basis hebben 
Wanneer alle nieuwe groenprojecten sterker aansluiten bij het verhaal van de streek, 
versterken ze elkaar. Bekendheid en herkenning van de cultuurhistorie maken een gebied 
geliefder bij inwoners en bezoekers.   
 
Kanttekeningen/risico’s: 
2.1 De Tuin van Holland is een inspiratiekader en geen vastgesteld beleid 
De Tuin van Holland is gebaseerd op het cultuurhistorische verhaal van de streek 
gecombineerd met de provinciale beleidsvisie groen, het regionaal groenprogramma, en 
groenvisies van gemeenten. Dit maakt het stuk voor Holland Rijnland geschikt als 
inspiratiekader, maar niet als toetsingskader.  
 
Financiën: n.v.t.  
 
Communicatie:  

 
Evaluatie: 
Meenemen in evaluatie van het Regionaal Groenprogramma.  
 
Bijlagen: 
1. De Tuin van Holland 
 
 

 
 


