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N11 

N44 

A4 

A4 

A12 
A12 

A44 

TOERISME & RECREATIE 
Miljoenen toeristen bezoeken jaarlijks de regio. 

WANDELROUTENETWERK 
375 km, waarvan 75 km over 
boerenlandpaden. 

FIETSKNOOPPUNTENNETWERK 
660 km, met 2300 routebordjes en 220 
informatiepanelen. 

HOLLANDSE PLASSEN 
Recreatief vaarnetwerk, met de 
Kagerplassen, Braassemermeer, 
Langeraarse Plassen, Nieuwkoopse 
Plassen en de Vlietlanden. 

ATTRACTIES 
Jaarlijks ± 2,5 miljoen bezoekers o.a. aan 
Keukenhof, Avifauna, Archeon en Corpus. 

MUSEA EN HISTORISCHE MOLENS 
Jaarlijks ruim 1 miljoen bezoekers o.a. 
Naturalis, Museum voor Oudheden en 
Hortus Botanicus. 

KUST 
Strandtoerisme, zowel verblijftoeristen 
als dagjesmensen. 

KEUKENHOF 
Grootste toeristische trekpleister met  
1,4 miljoen bezoekers, verschaft werk  
aan 1250 mensen. 

DUURZAAMHEID & ENERGIE 

DUURZAME ENERGIE 
2050: 100% lokaal, duurzaam opgewekte 
energie uit wind, zon, restwarmte, 
warmte- en koudeopslag. 

CIRCULAIRE ECONOMIE 
Afval als grondstof voor nieuwe 
producten. 

BEREIKBAARHEID & MOBILITEIT 

Tussen de twee metropoolregio s  
Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. 
Nabij luchthaven Schiphol. 
Fijnmazig OV-netwerk, van snelle trein- en 
busverbindingen tot aan bel- of buurtbus. 
Uitgebreid wegennetwerk. 

AANTREKKELIJKE 
WOON- & LEEFOMGEVING 
Een afwisselend landschap met natuur, weilanden, 
bollenvelden en recreatiemeren. 

GEVARIEERDE WOONMILIEUS 
244.365 woningen met een gemiddelde  
WOZ waarde van € 249.000. 

NATIONAAL PARK 
HOLLANDSE DUINEN 
43 km lang en 8,5 km breed, meer dan 
4.500 hectare natuur en 36 km strand. 

LANDGOEDEREN 
Duivenvoorde, Endegeest, Kasteel 
Keukenhof, Oud Poelgeest, ruïne van 
Teylingenen en historische binnenstad 
(Leiden). 

BOLLENSTREEK 
Bollenvelden. 

GROENE HART 
Holland Rijnland omvat een deel van 
het Groene Hart dat bestaat uit natuur, 
landbouw, veeteelt en recreatie. 

INNOVATIEF & ONDERNEMEND 
Zorg en onderwijs zijn belangrijke economische 
sectoren met veel werkgelegenheid. 

ZORG 
LUMC en Alrijne. 

GREENPORT DUIN 
EN BOLLENSTREEK 
Ruim 60% van de wereldhandel in de 
bollensector. Unieke combinatie van 
bloembollen, sierteelt en toerisme. 

SPACE 
80% van de NL ruimtevaartsector bevindt 
zich in de zone Noordwijk-Leiden-Delft 
Den Haag. Space Business Park ESA, 
ESTEC, BSIC en Airbus Defence & Space. 

BIO SCIENCE PARK 
195 organisaties, 106 biomedical, 
18.300 werknemers. 

BIOBASED ECONOMY 
Planteninhoudsstoffen voor 
toepassingen buiten de voedselketen. 

ONDERWIJS & KENNIS 

UNIVERSITEIT LEIDEN 
Oudste universiteit van Nederland. 

STUDENTEN IN DE REGIO 

MBO 
13.238 HBO 

13.015 

WO 
15.228 

ZORGZAME SAMENLEVING 

ARBEIDSPARTICIPATIE 
243.658 banen (2017). 
Optimale aansluiting onderwijs op 
arbeidsmarkt. 
Goede maatschappelijke voorzieningen, 
gezondheidszorg. 

RECHT OP ONDERWIJS 
Ruim 60.000 jongeren van 5 tot en  
met 17 jaar volgen onderwijs. 

JEUGDHULP 
Kinderen en gezinnen die dat nodig 
hebben krijgen de best passende hulp 
aangeboden. Hiervoor zijn meerdere 
jeugdhulpaanbieders gecontracteerd. 

Holland Rijnland is een aantrekkelijke regio om te wonen, te 
werken en te recreëren. Het vestigingsklimaat voor ondernemingen 
is gunstig, de infrastructuur uitgebreid en het cultuurhistorisch 
landschap gevarieerd. Boerenland, natuur, plassengebieden, 
aantrekkelijke woon- en verblijfkernen wisselen elkaar af. De 
kwaliteit van leven is hoog, met een optimaal niveau van sociale 
voorzieningen. Daarnaast is Holland Rijnland koploper in het 
toepassen van economische en technologische innovaties. 

HOLLAND RIJNLAND de regio 
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Kagerplassen 

Vlietlanden 

Nieuwkoopse Plassen 

Braasemermeer 

Leiden 

Lisse 

Hillegom 

Noordwijk 

Katwijk 

Noordwijkerhout 

Roelofarendsveen 

Ter Aar 

Amsterdam 
& Schiphol 

Utrecht 

Den Haag & 
Rotterdam 

Leiderdorp 

Zoeterwoude 

Sassenheim 

Voorhout 

Voorschoten 

Nieuwkoop 

Alphen aan den Rijn 

Boskoop 

Hazerswoude 

Langeraarse PlassenOegstgeest 

558.125 
inwoners 

1.150 
inwoners  
per km2 

HOLLAND RIJNLAND 
OP DE KAART 

542 km2 oppervlakte, waarvan 
land 481,2 km2 en water 60,8 km2 

13% 

19% 
4% 

64% 

Natuur en recreatie 
Bebouwd 
Wegennetwerk 
Agrarisch terrein 

GRONDGEBRUIK 
6 Leiderdorp 

7 Lisse 

8 Nieuwkoop 

9 Noordwijk * 

10 Noordwijkerhout * 

1 Alphen aan den Rijn 

2 Hillegom 

3 Kaag en Braassem 

4 Katwijk 

5 Leiden 

11 Oegstgeest 

12 Teylingen 

13 Voorschoten 

14 Zoeterwoude 

DE VEERTIEN GEMEENTEN IN HOLLAND RIJNLAND 

* per 1-1-2019 fusie 



HOLLAND RIJNLAND is een 
samenwerkingsverband van en door 
veertien gemeenten in het hart van  
de Randstad. Samen verbeteren we  
de kwaliteit van wonen, werken,  
leren en leven van zowel inwoners  
als ondernemers en instellingen. 

Door gezamenlijk op te treden, 
vergroten wij de slagkracht en de 
capaciteit van gemeenten. Zo bereiken 
we meer én met betere resultaten. 
Door risicospreiding verminderen 
we eveneens de kwetsbaarheid van 
individuele gemeenten. Of het nu 
gaat om opgaven die te complex zijn 
voor individuele gemeenten, die de 
gemeentegrenzen overschrijden of 
waarbij samenwerking leidt tot meer 
efficiëntie; samenwerken loont. We 
lobbyen bij de provincies, het rijk en 
externe partijen om de ambities van 
de veertien gemeenten te realiseren. 
Tegelijkertijd zijn wij ook aanspreekpunt 
voor deze partijen. 

Hiernaast verzorgt Holland Rijnland  
uitvoerende taken op de terreinen 
leerplicht, inkoop jeugdhulp, 
woonruimteverdeling en 
doelgroepenvervoer. 

HOLLANDRIJNLAND.NL 

ENERGIE- 
AKKOORD
 

Volgens het Klimaatakkoord van Parijs, heeft 
Nederland in 2050 de CO2-uitstoot teruggebracht 
met 95%. De regie daarvoor ligt vooral bij lokale 
overheden. Achttien partijen ondertekenden het 
Energieakkoord Holland Rijnland. Hierin spreken  
zij af dat de regio in 2050 energieneutraal is.  
Dat houdt in dat de benodigde energie lokaal  
én duurzaam wordt opgewekt.  Hiervoor is een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. 

ECONOMISCHE 
AFSTEMMING 

De subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse 
Regio en de Rijnstreek hebben ieder een eigen 
economische agenda. Holland Rijnland biedt het 
platform waarop afstemming van die verschillende 
agenda’s plaatsvindt. Holland Rijnland signaleert 
ook subsidiemogelijkheden en ontwikkelingen 
die het gemeentelijk beleid beïnvloeden. En het 
coördineert de ontwikkeling van een nieuwe 
bedrijventerreinen- en kantorenstrategie. 

VERKEERS- 
VEILIGHEID
 

Holland Rijnland geeft actief invulling aan de 
provinciale verkeersveiligheidscampagne ‘Maak een 
punt van nul verkeersslachtoffers’. De nadruk ligt 
op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. 
Permanente verkeerseducatie staat centraal. In het 
basis- en voortgezet onderwijs organiseert Holland 
Rijnland jaarlijks diverse projecten. Maar ook voor 
jonge automobilisten of scootmobielgebruikers 
worden cursussen gepland. 

REGIONALE  
WOONAGENDA 

Het aantal inwoners en huishoudens in Holland 
Rijnland groeit. Mensen worden ouder en gezinnen 
kleiner. De gemeenten in Holland Rijnland stelden 
de Regionale Woonagenda op om het  huidige en 
nieuwe woningaanbod beter af te stemmen op  
de veranderende woonbehoeften. Met extra 
aandacht voor hen die hulp nodig hebben zoals 
mensen uit de maatschappelijke opvang, 
arbeidsmigranten of statushouders. 

GREENPORTS  
EN BIOBASED
 

Holland Rijnland steunt de samenwerking tussen 
de Greenports Duin- en Bollenstreek, Aalsmeer 
en Regio Boskoop. Eén van de onderwerpen is 
het stimuleren van biobased economie. Planten 
en planteninhoudstoffen kunnen ingezet worden 
voor niet-voedsel toepassingen, als brandstof, 
cosmetica of als grondstof voor medicijnen. 
Screening van planten op mogelijk bruikbare 
inhoudsstoffen is essentieel.

ONDERWIJS EN  
ARBEIDSMARKT 

Aan de arbeidsmarkt in Holland Rijnland moet 
iedereen, naar vermogen, kunnen deelnemen. 
Dat vraagt om inzet van werkgevers, werknemers 
en maatschappelijk organisaties. De aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt is daarin essentieel. 
Holland Rijnland zet hier op in, bijvoorbeeld 
voor het behoud van groen onderwijs en de 
ontwikkeling van de opleiding Instrumentation  
for Space. 

JONGEREN 
TOT 27 JAAR
 

Jongeren in de regio groeien doorgaans gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, 
nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jeugdigen 
die het nodig hebben, krijgen de best passende hulp aangeboden. Namens de gemeenten contracteert 
TWO Jeugdhulp, onderdeel van Holland Rijnland, jeugdhulpaanbieders. Samen met gemeenten werkt 
Holland Rijnland aan een kwalitatief goed en betaalbaar jeugdhulpstelsel. Het Regionaal Bureau 
Leerplicht (RBL) voert de leerplichttaken uit en tracht het aantal voortijdig schoolverlaters terug te 
dringen. Het RBL waarborgt zo het recht op onderwijs van 5-23 jarigen. Door onderwijs ontwikkelen 
jongeren zich zodat zij bij volwassenheid naar vermogen kunnen participeren in de samenleving. 

 
HOE DOEN WE ONS 
WERK EN WAARVAN 
DOEN WE DAT 
Voor de taken van Holland Rijnland leveren de 
veertien gemeenten een financiële bijdrage op 
basis van het aantal inwoners. Van dit budget 
gaat het grootste deel naar de uitvoerende taken 
Leerplicht, Jeugdhulp, Woonruimteverdeling, 
Regiotaxi en Verkeersveiligheid. De rest 
wordt ingezet voor het faciliteren van overleg, 
strategische verkenningen, lobby-taken en 
belangenbehartiging. Holland Rijnland voert ook 
de regie voor projecten als het Energieakkoord en 
de werkagenda Jeugd. En het voorziet gemeenten 
van strategische verkenningen, bijvoorbeeld 
over de effecten van klimaatverandering of de 
verstedelijkingsopgave. 

Sinds 2016 heeft Holland Rijnland het 
Cofinancieringsfonds, waaruit projecten van 
regionaal belang, een financiële impuls kunnen 
krijgen. Gemeenten storten hierin jaarlijks een 
bedrag. Voorwaarde is dat externe partijen het 
grootste deel van de investering financieren. 
Daarnaast is er het Regionaal Investeringsfonds 
als vliegwiel voor bepaalde regionale projecten. 
Een bijdrage voor het groenprogramma leverde 
uiteindelijk een viervoudige investering op en voor 
mobiliteitsprojecten maar liefst een tienvoudige. 

Holland Rijnland informeert, inspireert en deelt 
kennis op verschillende manieren. In print of 
digitaal, maar ook door diverse evenementen zoals 
Themacafés voor raadsleden, maatschappelijke 
partners en ondernemers. 

ATTRACTIEVE 
LANDSCHAPPEN
 

De regio telt vele fiets- en wandelroutes 
en cultuurhistorische iconen die recreanten 
aantrekken en kansen creëren voor ondernemers. 
Holland Rijnland geeft financiële impulsen aan 
landschappelijke projecten, onder meer voor 
de uitbreiding van het fietsknooppunten- en 
vaarnetwerk. Ook is Holland Rijnland actief in 
de ontwikkeling van het waterrecreatiegebied 
Hollandse Plassen. 

MOBILITEITS- 
NETWERK 

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor  
alle ontwikkelingen op het gebied van economie, 
wonen, werken en recreëren. Holland Rijnland  
maakt zich sterk voor een goed wegennetwerk  
in combinatie met fijnmazige, hoogwaardige  
OV-verbindingen: van snelle trein- en buslijnen  
tot en met doelgroepenvervoer en regiotaxi. 

VOLWASSEN- HOLLAND RIJNLAND 
EDUCATIE Schuttersveld 9, 2316 XG, Leiden 

Postbus 558, 2300 AN, Leiden 
071 - 523 90 90 

2,5 Miljoen Nederlanders van 16 jaar of ouder, 
hebben moeite met lezen en schrijven. Terwijl 
taalvaardigheid belangrijk is om mee te doen 
in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.. Uit 
onderzoek blijkt ook dat laaggeletterdheid de 
samenleving veel geld kost. Holland Rijnland zet 
in op signalering van laaggeletterdheid en leidt, 
samen met relevante partijen, betrokkenen naar 
een taalcursus. 

http:HOLLANDRIJNLAND.NL
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