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RIF-nummer
RIF16047
Titel van het project
Instrumentation for Space
Naam instelling
Leidse instrumentmakers School
Bevoegd gezag nummer
41894
Aanhef
Dhr.
Achternaam
Molster
E-mailadres
molster@lis.nl (mailto:molster@lis.nl)
Telefoonnummer
06-14274668
Zijn er afgelopen jaar partners toegevoegd en / of vervangen in uw samenwerkingsverband?
Ja
Upload hier de nieuwe samenwerkingsovereenkomst
RIF_consortiumovereenkomst_25_1_2017_met_handtekeningen.pdf (https://regionaalinvesteringsfondsmbo.e-formulier.nl/bestanden/sites/17/gravity_forms/4a67f3de0d10dbbe113086a9e73e68cba/tmp/5b2239854b191_input_295.pdf)
In de toegezonden e-mail vindt u de bij ons bekende partnerlijst. Klopt deze lijst?
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Nee
Wat klopt er niet aan de partnerlijst?

Hoeveelste voortgangsverslag
Eerste voortgangsverslag
Startdatum rapportageperiode
01/01/2017
Einddatum rapportageperiode
31/12/2017
Wijkt de gehanteerde rapportageperiode af van bovenstaande periode?
Nee

Algemene voortgang

Meerwaarde samenwerking voor studenten/deelnemers:
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Meerwaarde samenwerking voor het onderwijs:

Meerwaarde samenwerking voor bedrijven (of andere arbeidsorganisaties):

Meerwaarde samenwerking voor de overheid:

Meerwaarde samenwerking voor overige betrokken partijen:

Hoe staat het met de voortgang en vormgeving van de organisatie?

Waren er wijzigingen afgelopen jaar?
Ja
Wat waren de wijzigingen?

Wat zijn de financiële en inhoudelijke gevolgen van deze wijzigingen?
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Bent u tevreden over de voortgang van uw project, loopt uw project op schema?

Wat ging goed?

Wat waren de knelpunten?

Wat heeft u gedaan/ is gedaan om deze knelpunten op te lossen?

Welke andere leerpunten, inzichten, kennis heeft het project tot nu toe opgeleverd?

Welke evaluatieve activiteiten dan wel (effect)- onderzoeken zijn dit afgelopen uitvoeringsjaar uitgevoerd?

Maak de resultaten expliciet:
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Heeft dit geleid tot bijstellingen van het project en zo ja welke?

Wilt u bijlagen met evaluaties en verslagen toevoegen?
Nee
Stappen verduurzaming

(Tussentijdse) resultaten

Op welke leerwegen / niveaus voor studenten mbo richt de aanvraag zich?

BOL: niveau 4

Op welke doelgroep(en), naast studenten mbo, richt de aanvraag zich?

Studenten hbo

Beoogd aantal studenten mbo 4 - BOL
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38
Gerealiseerd aantal studenten mbo 4 - BOL
36
Bij welke activiteiten zijn studenten mbo 4 - BOL betrokken?
9 afstudeer opdrachten (8 verwacht)
2 groepsopdrachten (5 verwacht)
25 stages (15 verwacht)
9 maakopdrachten (vrijwel geheel gedaan door stagiaires bij LiS Engineering)

Beoogd aantal leerlingen hbo
0
Gerealiseerd aantal leerlingen hbo
0
Bij welke activiteiten zijn leerlingen hbo betrokken?
HBO-PE is pas in september 2017 gestart en er wordt pas vanaf het tweede jaar een link met de activiteiten bij de LiS verwacht.

Activiteiten algemeen

Aantal activiteiten
Vijf activiteiten
Activiteiten oorspronkelijk
Lager
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Titel activiteit (1)
Actielijn 1: Specialisatie in het LiS omderwijs
Bereikte resultaten (1)
Er is een pakket met eisen opgesteld wat een LiS student zou moeten kennen en kunnen om te kunnen zeggen dat ze gespecialiseerd zijn in instrumentatie voor de
ruimtevaart en astronomie. Er is besloten dat er een keuzemodule van 240 uur gaat komen en een globale verdeling van die tijd over de verschillende onderwerpen is
overeengekomen. De detail uitwerking en de bijbehorende administratie richting SBB bleek meer tijd te vergen dan oorspronkelijk gepland.
De stageplaatsen, groepsopdrachten en afstudeeropdrachten vinden hun weg naar de LiS en ook verschillende maakopdrachten, waaronder onderdelen voor een
maanrover die in 2019 gelanceerd zal gaan worden. Het is duidelijk dat dit soort zaken veel enthousiasme teweegbrengt bij de studenten.
Voortgang (1)
achter op schema
Toelichting voortgang (1)
De administratieve verplichtingen die nodig zijn om een keuzemodule geaccepteerd te krijgen door SBB, zijn lastiger te nemen dan we gedacht hadden. Er is daarom meer
voorbereiding nodig. Maar de inzet van de partners om hier iets goeds van te maken is onveranderd hoog.

Titel activiteit (2)
Actielijn 2: LiS Practoraat & Kennis en Kunde sessies
Bereikte resultaten (2)
Afgezien wat oriënterende gesprekken heeft er op het gebied van het practoraat nog niet veel plaats gevonden.
Voor wat betreft de kennis en kunde sessies, er zijn afspraken gemaakt met SpaceNed om bijeenkomsten te organiseren op de LiS. Helaas hebben die in 2017 nog niet
plaats gevonden.
Voortgang (2)
achter op schema
Toelichting voortgang (2)
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De belangrijkste partner om mee te praten voor wat betreft het practoraat is SRON. Echter vanwege wisselingen in de directie en de focus die lag op hun toekomstige
verhuizing hebben die gesprekken nog niet tot concrete actie geleid. Wel is het zo dat nu duidelijk is dat SRON naar Leiden en er binnenkort een nieuwe directie zal zijn we
verwachten dat de gesprekken weer op gang zullen komen.
We zijn lid geworden van SpaceNed. SpaceNed probeert het aantal bijeenkomsten te limiteren om hun leden niet te overladen met bijeenkomsten. Het duurt daarom even
voordat ze bij ons langs kunnen komen.

Titel activiteit (3)
Actielijn 3: diensten op het vlak van expertise en faciliteiten
Bereikte resultaten (3)
LiS Engineering: in 2017 zijn 9 verschillende opdrachten van onze partners neergelegd bij LiS Engineering, met als meest aansprekende project de maanrover. Daarnaast is
er binnen de LiS nu een mooi diensten portfolio aan het ontstaan waardoor aangeboden projecten afhankelijk van de moeilijkheid en aard van het project verschoven worden
naar de ontwikkelprojecten of naar LiS Enginering, zodat we onze klanten altijd op maat kunnen bedienen.
LiS Facilities: Voor twee van onze partners hebben we onze machines beschikbaar gesteld, één betrof incidenteel gebruik en de ander regelmatig gebruik. Deze regelmatige
gebruiker heeft nu zo'n goede reputatie opgebouwd mede door het gebruik van onze machines dat het bedrijf nu een van de serieuze gegadigden is voor het beheer van de
werkplaats op de nog te bouwen Space Campus in Noordwijk.
LiS Academy: voor wat betreft de ruimtevaart gerelateerde cursussen was het niet gepland dat er al modules beschikbaar waren in 2017 om te geven aan anderen dan onze
studenten. Het is nog even wachten op de ontwikkelingen voor de keuzemodule. De partners hebben al wel aangegeven dat ze interesse hebben om onderdelen daarvan af
te nemen voor hun werknemers.
Voortgang (3)
op schema
Toelichting voortgang (3)
Voor wat betreft de voortgang van LiS Engineering en LiS Facilities gaat het volgens plan. Voor wat betreft LiS Academy zullen we in de toekomst iets achter gaan lopen
vanwege de vertraging bij de ontwikkeling van de keuze module.

Titel activiteit (4)
Actielijn 4: doorlopende leerlijn en positionering techniekonderwijs en PPS
Bereikte resultaten (4)
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HBO-PE is van start gegaan in september 2017 met 3 LiS studenten en 12 studenten die van andere instituten kwamen.
De LiS heeft een coördinerende rol gekregen bij de publieksactiviteiten in Leiden in het kader van de Space Studies Program van de International Space University. De LiS is
ook een van de deelnemers van de Leiden in Space dag die in 2018 georganiseerd wordt.
Daarnaast groeit het leerlingen aantal op de LiS nog steeds dankzij de hoge instroom.
Voortgang (4)
op schema
Toelichting voortgang (4)
Er zijn en worden allerlei activiteiten ontplooid om aan te geven dat de LiS de opleiding op MBO-niveau is voor de ruimtevaart. We zullen hiermee doorgaan.
Daarnaast voor wat betreft de positionering:
De LiS is als lid geaccepteerd van SpaceNed.
Mede door dit PPS-netwerk komt SRON naar Leiden.

Titel activiteit (5)
overige resultaten
Bereikte resultaten (5)
De LiS is uitgenodigd door het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Fonds om ook studenten aan te dragen voor hun awards, voor 2017 was het iets te laat om dit nog te doen,
maar in 2018 zullen wij studenten voordragen.
Voortgang (5)
voor op schema
Toelichting voortgang (5)
Omdat dit soort zaken niet echt gepland was lopen we dus voor op schema.

Loonkosten
€ 1 216 071
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Materiaalkosten
€ 173 680
Kosten voor machines en apparatuur
€ 129 750
Kosten derden
€ 10 000
Totale kosten
€ 1 529 501
Toegekende subsidie
€ 507 948

Tot en met rapportage begrote loonkosten
€ 311 357
Tot en met rapportage gerealiseerde loonkosten
€ 175 930
Afwijking loonkosten
-€ 135 427
Percentage afwijking loonkosten
-43,5
Toelichting van de afwijking van de loonkosten ten opzichte van de begroting
De belangrijkste 2 redenen zijn dat bij de partners minder groepsopdrachten uitgezet zijn dan oorspronkelijk verwacht.
Daarnaast heeft de ontwikkeling van de keuzemodule vertraging opgelopen waardoor de inzet van LiS personeel op dit onderdeel minder is dan was verwacht.
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Wat zijn de gevolgen van deze afwijking voor de verdere uitvoering van het project (loonkosten)
We verwachten dat op beide gebieden nog een inhaal slag gemaakt zal gaan worden en daarmee ook de loonkosten.
Tot en met rapportage begrote materiaalkosten
€ 49 347
Tot en met rapportage gerealiseerde materiaalkosten
€ 35 983
Afwijking materiaalkosten
-€ 13 364
Percentage afwijking materiaalkosten
-27,1
Toelichting van de afwijking van de materiaalkosten ten opzichte van de begroting
Doordat er minder ontwikkelopdrachten uitgezet zijn, zijn ook de kosten bij de partners lager dan begroot. De verwachting is dat dit zal aantrekken zodra het aantal
ontwikkelopdrachten op peil is.
Wat zijn de gevolgen van deze afwijking voor de verdere uitvoering van het project (materiaalkosten)
Voor zover we nu kunnen inschatten heeft dit geen gevolgen voor het project als geheel
Tot en met rapportage begrote kosten voor machines en apparatuur
€ 23 875
Tot en met rapportage gerealiseerde kosten voor machines en apparatuur
€ 27 213
Afwijking kosten voor machines en apparatuur
€ 3 338
Percentage afwijking kosten voor machines en apparatuur
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14
Toelichting van de afwijking van de kosten voor machines en apparatuur ten opzichte van de begroting
De uiteindelijke kosten van het gebruik van de machines bij de LiS zijn wat hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot, dit komt onder andere door het wat boven
gemiddeld gebruik door LiS Engineering voor Instrumentation for Space Projecten.
Wat zijn deze gevolgen van de afwijking voor de verdere uitvoering van het project (kosten voor machines en apparatuur)
Dit zal verder weinig tot geen effect hebben, vanwege overschotten op andere posten. Daarnaast wordt een gedeelte van deze overschreiding gecompenseerd door extra
bijdragen van partners die spullen hebben besteld.
Tot en met rapportage begrote kosten derden
€ 2 500
Tot en met rapportage gerealiseerde kosten derden
€0
Afwijking kosten derden
-€ 2 500
Percentage afwijking kosten derden
-100
Toelichting van de afwijking van de kosten derden ten opzichte van de begroting
De kosten die hier verwacht werden, zijn in 2017 niet ten lastte gegaan van het RIF project.
Wat zijn de gevolgen van deze afwijking voor de verdere uitvoering van het project (kosten derden)
Dit zal verder geen gevolgen hebben voor de verdere uitvoering van het project (er blijft hoogstens nog wat geld over).

Cofinanciering begroot (A)
€ 236 997
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Cofinanciering gerealiseerd (A)
€ 181 728
Afwijking cofinanciering (A)
-€ 55 269
Cofinanciering begroot (B)
€ 25 000
Cofinanciering gerealiseerd (B)
€ 25 000
Afwijking cofinanciering (B)
€0
Cofinanciering begroot (C)
€0
Cofinanciering gerealiseerd (C)
€0
Afwijking cofinanciering (C)
€0
Cofinanciering begroot totaal
€ 261 997
Cofinanciering gerealiseerd totaal
€ 206 728
Afwijking cofinanciering totaal
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-€ 55 269
Licht hier de afwijking in de cofinanciering toe.
Zoals eerder aangegeven is het verschil grotendeels toe te schrijven aan de lagere hoeveelheid groepsprojecten die begeleid zijn door de partners.
Zijn er wijzigingen in de cofinanciering?
Ja
Welke wijzigingen zijn dat en wat zijn de gevolgen voor het project?
Er zijn aan het begin van 2017, twee partners bijgekomen die voor extra cofinanciering zorgen. Daarentegen lijkt het dat er ook weer 1 partner gaat afhalen maar daar is op
dit moment nog geen goed zocht op.

16 of 16

7/14/2018, 7:03 AM

Tussenrapportage cofinanciering
Projecten Taalhuizen 2017-2019

Inleiding
Begin 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland cofinanciering toegekend aan de vijf
taalhuizen in de regio. In bijlage 1 vindt u een omschrijving van wat een taalhuis is.
Het gaat in deze tussenrapportage over de cofinanciering van een subsidieaanvraag die tegelijkertijd
is ingediend bij Tel mee met Taal, een landelijke subsidieregeling voor de aanpak van
laaggeletterdheid. Deelnemers van een lokaal of regionaal samenwerkingsverband (van minimaal
acht partijen) kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor
activiteiten naar keuze waarmee uitvoering wordt gegeven aan (een deel van) e en lokaal of
regionaal Taalakkoord. De activiteiten kunnen hierbij zowel betrekking hebben op de aanpak van
laaggeletterdheid bij volwassenen als op leesbevordering bij kinderen. Deze subsidie van Tel mee
met Taal is per september 2017 toegekend.
Deze tussenrapportage geeft inzicht in de inspanningen en het verloop van de projecten die de
taalhuizen het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Aanleiding
Sinds september 2013 bestaat er in de regio Holland Rijnland een bondgenootschap waarin inmiddels
40 verschillende partijen, inclusief Holland Rijnland en alle gemeenten, gezamenlijk actie ondernemen
om laaggeletterd aan te pakken.
In januari 2017 hebben deze partijen een tweede convenant afgesloten. In dit convenant zijn de
volgende afspraken opgenomen:
 laaggeletterden herkennen en doorverwijzen naar een lees- en schrijfcursus op basis van een
actuele educatieve kaart;
 de eigen communicatiematerialen waar mogelijk vereenvoudigen;
 activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en het lezen en schrijven te
bevorderen;
 een bijdrage leveren aan het netwerk door middel van kennisdeling, inspiratie en onderzoek.
 Aansluiten bij het regionaal educatieprogramma Holland Rijnland;
 Aansluiten bij de uitvoering van de Wet Taaleis;
 Betrekken van de activiteiten in het sociaal domein;
 Inzetten van Taalhuizen en -punten in de regio;
 Betrekken van werkgevers(organisaties);
 Voorkomen van laaggeletterdheid bij kinderen.
Deze afspraken zijn concreet uitgewerkt in het uitvoeringsplan aanpak laaggeletterdheid 2017-2020.

Projecten taalhuizen
Om uitvoering te geven aan een aantal afspraken in het convenant van het bondgenootschap hebben
de taalhuizen, met de cofinanciering van Holland Rijnland en de subsidie van Tel mee met Taal, een
start gemaakt met de volgende projecten:
1. Wervingscampagne NT1;
2. Workshops Herkennen en Doorverwijzen;
3. Trainingen van (taal)vrijwilligers.
De Taalhuizen worden ingezet op deze specifieke activiteiten gericht op:
1.
verhoging van het bereik van Nederlands sprekende laaggeletterden;
2.
bewustwording van het probleem laaggeletterdheid, het leren signaleren ervan en
laaggeletterden verwijzen naar het taalaanbod;
3.
professionalisering van de begeleiding door vrijwilligers in het informele aanbod.

Ad 1. Wervingscampagne NT1
Deze wervingscampagne is gericht op de doelgroep autochtone laaggeletterden maar ook potentiele
signaleerders en verwijzers.
Voor de werving van autochtone laaggeletterden wordt samengewerkt met:
• Gemeenten in de regio: sociale diensten, Sociale Wijkteam, WMO-consulenten, Centra voor
Jeugd en gezin en andere klantcontactafdelingen;
• Andere bondgenoten: zorg- en welzijnsinstellingen, communicatiebureau, sociale
werkvoorzieningen, UWV, gerechtsdeurwaarderskantoren, woningcorporaties.
• Het onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het roc.
• Werkgevers(-organisaties);
• Detentie en reclassering;
• De stichting Lezen en Schrijven.
De stichting Lezen en Schrijven stelt landelijk veel wervingsmateriaal en contactlijnen beschikbaar. De
ervaring leert echter dat vooral een lokaal en regionaal herkenbare campagne met gegevens van de
betrokken taalnetwerken ( in dit geval de taalhuizen als centraal punt) het meest resultaat oplevert.
De materialen voor wervingscampagne worden onder ander ingezet voor de volgende lokale en
regionale activiteiten en producten:
Samenwerkingsprojecten met potentiele klantcontactmedewerkers en verwijzers;
Workshops Herkennen en doorverwijzen;
Inzetten van de Taalmeter bij cliënten van socialediensten en het UWV;
Brochures en affiches;
Mediamateriaal (video, radio en andere pers)
Overige PR en publiciteit
Inhuur materialen voor evenementen (bijvoorbeeld bij de Week van de alfabetisering);
Aansluiten bij evenementen en organiseren bijeenkomsten voor (potentiele)
verwijzers.
Ad 2. Workshop Herkennen en Doorverwijzen
Veel mensen in de dienstverlening krijgen te maken met laaggeletterden. Zij zijn zich hier echter vaak
niet van bewust. Vooral baliemedewerkers, maatschappelijk werkers, coaches werkzaam bij UWV of
Werk en Inkomen zijn juist de personen die een goede verwijsfunctie kunnen hebben, waarmee ze
soms een deel van de problemen van cliënten al kunnen helpen oplossen.
De stichting Lezen en Schrijven biedt daarom, samen met de taalhuizen de workshop Herkennen en
Doorverwijzen aan potentiele verwijzers. In deze workshop wordt aandacht besteed aan: Wat is
laaggeletterdheid, het herkennen van signalen, gespreksleidraad: wat kan er gedaan worden in een
dergelijke situatie en doorverwijzingsmogelijkheden.
Voor de verhoging van signalering en doorverwijzing laaggeletterden wordt samengewerkt met en
scholing geboden aan:
•
Gemeenten in de regio: sociale diensten, Sociale Wijkteam, WMO-consulenten, Centra voor
Jeugd en Gezin en andere klantcontactafdelingen;
•
Andere bondgenoten: zorg- en welzijnsinstellingen, communicatiebureau, sociale
werkvoorzieningen, UWV, gerechtsdeurwaarderskantoren,
woningcorporaties.
•
Het onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het roc.
•
Werkgevers(-organisaties);
•
Detentie en reclassering;
•
De stichting Lezen en Schrijven.
Daarnaast wordt waar nodig en handig ook de Taalmeter ingezet.

Ad 3. Training van taal (vrijwilligers)
Een taalvrijwilliger is een belangrijk onderdeel van de aanpak van laaggeletterdheid. Naast de
taallessen van een professionele taalaanbieder krijgen deelnemers van de taalvrijwilligers extra
begeleiding op het gebied van lezen en schrijven, rekenen of omgaan met een computer. Deelnemers
profiteren het meest als ze op de juiste manier worden begeleid en met geschikte lesmaterialen
werken. Daarom volgen taalvrijwilligers, voordat ze aan de slag gaan met een taalvrager, een korte
training waarin ze leren hoe ze dit het beste kunnen aanpakken.
Afhankelijk welke rol de vrijwilligers gaan uitoefenen binnen het Taalhuis worden er door de taalhuizen
een aantal verdiepingstrainingen aangeboden. Het gaat bijv. om de volgende trainingen:
· Gesprekstechnieken
· Culturele verschillen
· Kennis van het Taalnetwerk en Taalaanbod
· Financieringsmogelijkheden en opties in de te lopen trajecten voor de cursisten

Bereik
Beoogde effecten:
Voor de periode van juni 2017 tot en met juni 2019 zijn voor de bovengenoemde projecten de
volgende beoogde effecten geformuleerd:
Wervingscampagne NT1
• Minimaal 300 (1%) nieuwe Nederlands sprekende laaggeletterden zijn bereikt en hebben
aanbod ontvangen.
Workshop Herkennen en Doorverwijzen
• Minimaal 200 (klantcontact) medewerkers van de bondgenoten heeft een workshop
Herkennen en Doorverwijzen gevolgd;
Training van (taal)vrijwilligers
• In totaal hebben 100 vrijwilligers van de taalhuizen en partners een training gevolgd.
Tussentijdse resultaten:
Voor de periode van juni 2017 tot nu toe zijn de volgende resultaten geboekt:
Wervingscampagne NT1
Door de stichting Lezen en Schrijven zijn er voor de taalhuizen in onze regio in totaal 10.000
verwijskaarten gedrukt. Met deze kaarten kunnen verwijzers NT1-ers en NT2-ers doorsturen naar het
spreekuur en andere activiteiten van de taalhuizen.
Dit heeft in totaal 80 verwijzingen opgeleverd.
Daarnaast zijn er in opdracht van Holland Rijnland 185.000 flyer/kaarten ontworpen en gedrukt. Op
deze kaarten zijn taalambassadeurs (ervaringsdeskundigen) afgebeeld met een uitspraak over wat
leren lezen en schrijven hen heeft opgeleverd. Voor de herkenbaarheid zijn deze taalambassadeurs
afgebeeld op een achtergrond van een plek in de regio.
165.000 van deze kaarten zijn in de regio in de week van de Alfabetisering (eerste week van
september) verspreid met de reclamepakketten. Daarnaast zijn nog eens 500 posters en 12 banners
gemaakt met dezelfde afbeelding.
Op dit moment zijn er 20 NT1-ers die een aanbod krijgen in de taalhuizen of bij andere aanbieders in
de regio.
Het blijft moeilijk om Nederlands sprekende laaggeletterden te werven. Zij zijn vaak voor dagelijkse
bezigheden afhankelijk van anderen, maar zullen dit door schaamte en onbegrip vaak heel goed
verbergen.

Workshop Herkennen en Doorverwijzen
Samen met de stichting Lezen en Schrijven zijn er in de periode van juni 2017 tot nu toe het volgende
aantal workshops Herkennen en Doorverwijzen gegeven:
Workshops:
In totaal zijn er 16 workshops uitgevoerd door de taalhuizen,
aan in totaal 245 deelnemers/potentiële verwijzers van de bijv. GGD, ISD-Bollenstreek, gemeenten
en diverse bondgenoten.
De aantallen zijn dus nu al ruimschoots behaald, maar de workshop worden gewoon voortgezet. Hoe
meer mensen laaggeletterden kunnen signaleren en doorverwijzen hoe beter.
Training van (taal)vrijwilligers
De Taalhuizen hebben zelfstandig, met inhuur van professionals of de stichting Lezen en Schrijven
inmiddels 27 trainingen voor vrijwilligers uitgevoerd
aan in totaal 403 (taal)vrijwilligers.
De aantallen zijn inmiddels verviervoudigd, maar de toestroom van taalvragers naar de taalhuizen en
het aantal activiteiten van de taalhuizen is in de afgelopen jaren ook meer dan verdubbeld. Dit
betekent dat er dan ook meer taalvrijwilligers nodig zijn om deze taalvragers te begeleiden.
Vrijwilligers komen en gaan weer, daarnaast wordt naar behoefte het team vrijwilligers uitgebreid.

Financiën
Voor de hiervoor beschreven projecten van de taalhuizen is in totaal € 75.000 beschikbaar.
€ 50.000 van de subsidie van Tel mee met Taal 2017 en € 25.000 uit de cofinanciering van Holland
Rijnland.
Er is nu in totaal € 45.000 uitgenut. Dit betekent dat er nog € 30.000 beschikbaar is voor de 3
projecten van de taalhuizen tot en met juni 2019.
Gezien de bovengenoemde resultaten en de gebleken behoefte aan de activiteiten, zal dit gelijkelijk
verdeeld worden over de projecten.

Bijlage 1: Taalhuizen
Taalhuis
Een Taalhuis is een herkenbare, fysieke plek waar volwassenen beter leren lezen, schrijven, rekenen
en omgaan met de computer. Burgers kunnen hiervoor relevante cursussen volgen of zo nodig
worden doorverwezen naar andere instellingen. Een Taalhuis wordt opgezet en onderhouden door
lokale partners, samen met professionals en vrijwilligers.
Taalhuizen zijn lokale samenwerkingsverbanden. In de regio Holland Rijnland bevinden de taalhuizen
zich in de bibliotheken (BplusC, Rijn en Venen, Bollenstreek, Katwijk en Voorschoten-Wassenaar).
Partners zijn bijvoorbeeld de gemeenten, de bibliotheek, taalaanbieders, lokale
vrijwilligersorganisaties en welzijnsorganisaties. Deze partners kunnen hun diensten hierdoor beter op
elkaar afstemmen.
Een Taalhuis is een katalysator voor lokale samenwerking in de aanpak van de basisvaardigheden
taal, rekenen en werken met de computer.

Activiteiten
In de Taalhuizen worden veelal de volgende activiteiten georganiseerd:
Spreekuur: voor doorverwijzing en aanmelden van deelnemers aan educatiecursussen;
Spreekuur: advisering en aanmelden van taalvrijwilligers;
Taalcoaching: Een taalvrijwilliger helpt iemand met het leren van de Nederlandse taal;
Leeskring: gezamenlijk lezen en begrijpen van de Nederlandse taal;
Schrijftafel: gezamenlijk oefenen met schrijven;
Taalcafé: bespreken van onderwerpen om de Nederlandse taal te leren spreken;
Financieel spreekuur: advies over hoe beter om te gaan met geld;
Computerspreekuur: advies over hoe om te gaan met digitale instrumenten;
Diverse cursussen voor taal-, reken- en digitale vaardigheden.

Beste partners van Nationaal Park Hollandse Duinen,
Twee jaar geleden heeft Hollandse Duinen de verkiezing gewonnen van mooiste natuurgebied van Nederland.
Daarmee is een grote stap gezet in de mogelijkheden voor ontwikkeling van het gebied naar een nationaal park
en u heeft daar de afgelopen periode ook financieel aan bijgedragen. Met deze brief willen wij u informeren over
wat er gedaan is en tot welke resultaten dat geleid heeft.
Aanpak en resultaten 2017 en 2018
Om te komen tot realisatie van een Nationaal Park is samenwerking met betrokken partijen uit het gebied
essentieel. Gezien de ligging in het westelijk deel van Zuid Holland is sprake van een grote verscheidenheid aan
partijen en (bestuurlijke) structuren. Het is gelukt om veel van deze partijen enthousiast te krijgen voor het
indienen van het bidbook dat geleid heeft tot de verkiezing. De uitdaging was om dit succes te verzilveren in de
daadwerkelijke oprichting van een Nationaal Park. Op hoofdlijnen hebben we langs drie sporen gewerkt:
1. Het verkennen van de ambities van alle partners om richting te geven aan de activiteiten.
2. Het uitwerken van communicatie en marketing van het gebied en het opstellen van een merkstrategie.
3. Het opzetten van een organisatie om de voortgang te borgen
Ambitiedocument
Na het winnen van de verkiezing in 2017 is als eerste stap de missie van het Nationaal Park uitgewerkt in een
ambitiedocument. Dit document is door alle betrokken partijen omarmd is. Binnen 3 thema’s zijn de 15 ambities
beschreven. De drie thema’s betreffen;

Verankeren: het in hoofden en harten van mensen verankeren van de waarden van het gebied en het
borgen van een toekomstige organisatie;

Verbinden: het verbinden van natuurgebieden binnen Hollandse Duinen maar ook met de omgeving
daarbuiten;

Versterken: het versterken van de grote hoeveelheid waarden die in het gebied aanwezig zijn.
Het ambitiedocument is een belangrijke basis voor de koers die wordt uitgezet.
Communicatie, marketing en publieksactiviteiten
Er is een Merkgids opgesteld voor het ‘merk’ Hollandse Duinen en aan de hand daarvan zijn 3 verhaallijnen
gekozen die leidend zullen zijn in de activiteiten op het gebied van marketing. Als overkoepelende verhaallijn is
gekozen voor ‘Waar natuur stad en zee verbindt’, en als andere verhaallijnen zijn gekozen: ‘Inspirerend
landschap’ en ‘Gezond en vitaal’.
Aan de zichtbaarheid is op verschillende manieren gewerkt. Een belangrijke basis daarbij is de nieuwe
publiekswebsite www.nationaalparkhollandseduinen.nl waarop voor verschillende doelgroepen activiteiten zijn te
vinden op basis van het bestaande aanbod. Daarnaast is een vlaggenactie georganiseerd waarbij door het hele
gebied heen Hollandse Duinen-vlaggen zijn gehesen.
We zijn regelmatig uitgenodigd om het verhaal van Hollandse Duinen te komen vertellen, van
marketingconferenties tot het duurzaamheidscongres Springtij op Terschelling en van plaatselijke Rotary-clubs tot
de Landelijke Stranddagen.
Voor jongeren is een idee bedacht door jongeren uitgewerkt tot een zogenaamde Jongerenexpeditie, 24 uur in
Hollandse Duinen. Een klas van het Mariscollege uit Den Haag heeft hiervoor een pilot gevolgd, begeleid door
IVN en een professioneel outdoorbedrijf. Het is de bedoeling deze expeditie in 2019 beschikbaar te maken voor
alle scholen in het gebied.
2018 is ook het jaar van 5000-soorten. Binnen alle natuur- en groengebieden van Hollandse Duinen zijn naar
plant- en diersoorten gezocht door professionele en vrijwillige onderzoekers. Doel daarvan is om de waarde van
het gebied in beeld te brengen en mensen te enthousiasmeren om vrijwilliger in het gebied te worden. De teller
staat op dit moment op meer dan 6000 soorten.

Organisatie
Om de organisatie en financiering van Hollandse Duinen in de toekomst te borgen is gezocht naar een logische
organisatievorm die aansluit bij de fase waarin we verkeren. Dat heeft ertoe geleid dat door Dunea ‘Stichting
Nationaal Park Hollandse Duinen’ is opgericht. De stichting sluit een samenwerkingsovereenkomst voor een
periode van 2 jaar met Staatsbosbeheer, de provincie Zuid Holland en Dunea. Doel van de overeenkomst is om
het commitment te borgen om de doelstellingen van de stichting te realiseren. Deze zijn:
a. het versterken van de bescherming van de navolgende waarden in het brede Zuid-Hollandse kustgebied
gelegen tussen Hoek van Holland en Hillegom: natuur, water(winning), kustbescherming, erfgoed en
landschap;
b. het vergroten van het bewustzijn van het belang van bovengenoemde waarden;
c. het verkrijgen en behouden van de status Nationaal Park;
d. het instellen van een fonds ten behoeve van de (her)verdeling van middelen;
De Samenwerkingsovereenkomst wordt op 26 november officieel ondertekend door de partijen. Hiermee is voor
2019 en 2020 zeker gesteld dat de werkorganisatie van Hollandse Duinen haar rol en taken kan gaan uitvoeren.
De Standaard Nationale Parken
Het landelijk Nationale Parken Bureau heeft van het ministerie van LNV de opdracht gekregen om de transitie van
bestaande nationale parken naar nieuwe nationale parken zoals Hollandse Duinen te faciliteren. Het is de ambitie
dat er uiteindelijk een aantal tot de verbeelding sprekende nationale parken zijn van (inter)nationale allure. Het is
de bedoeling dat de nationale parken gaan voldoen aan een nieuwe kwaliteitsstandaard. Deze Standaard kent 3
belangrijke pijlers. De eerste is de kwaliteit van natuur en landschap, de tweede is het sociaal-economische
belang, waaronder beleving en samenwerking met ondernemers, bewoners en andere partijen. De derde pijler
betreft het activeren van de gebiedsidentiteit. Van de standaard is afgelopen mei een werkversie beschikbaar
gesteld en die gebruikt de werkorganisatie als basis om te komen tot het Uitvoeringsprogramma van Hollandse
Duinen.
Financieel
De kosten in 2017-2018 van de werkorganisatie bestaan uit algemene proceskosten, zoals voor inhuur van
specifieke deskundigheid (bv. procesontwerp- en begeleiding, advies over governance of verdienmodellen) en
diensten (bv. huur van ruimte of catering bij evenement). Daarnaast betreft het projectkosten die vanuit de
bijdrage van het ministerie van EZ/LNV worden gedekt. Deze bijdrage is gekoppeld aan de verkiezing en het
prijzengeld bedraagt € 300.000. Met deze bijdrage is het opstellen van het Ambitiedocument gerealiseerd en de
basisversie van de publiekswebsite. In 2019 zal het project ‘Eenheid in beheer en inrichting’ hieruit gefinancierd
worden dat als doel heeft om de bezoekers de natuur- en recreatiegebieden meer als eenheid te laten ervaren
(minder hekken en borden en heldere eenduidige informatievoorziening). Parallel daaraan zal een
gebiedszonering ontwikkeld worden die ervoor zorgt dat kwetsbare delen meer worden ontzien en tegelijk de
bezoeker een mooie ervaring biedt.
De totale begroting voor de jaren 2017-2018 bedroeg € 570.000. De begroting was opgebouwd in 3 gelijke delen
van € 190.000. De middelen zijn bijgedragen, ieder voor een gelijk deel, door Dunea, de Provincie Zuid Holland,
regio Holland Rijnland en de gemeenten in Hollandse Duinen. De twee hoogheemraadschappen hebben tevens
een bijdrage geleverd. Helaas was er sprake van een tegenvaller omdat bleek dat de activiteiten die ondernomen
worden om te komen tot een nationaal park, door de belastingdienst gezien wordt als een
samenwerkingsverband waarbij BTW niet terug vorderbaar is. Daar was geen rekening mee gehouden ten tijde
van de aanvraag voor een bijdrage. Dat betekende dat in eerste instantie een bezuiniging van 21% moest worden
gerealiseerd op de geplande uitgaven.

Begroting (in €) gevoegd bij de aanvraag
Kwartiermaker
Organisatie bijeenkomsten
Secretariële ondersteuning
Webcare
Marketing en communicatie
Diverse deskundige inhuur

300.000
20.000
50.000
50.000
60.000
90.000
570.000

Realisatie 2017-2018 (in €)
Kwartiermaker
Organisatie bijeenkomsten
Secretariële ondersteuning
Webcare
Marketing en communicatie
Diverse deskundige inhuur

330.000
35.000
38.000
1
0
60.000
65.000
528.000

Resteert € 42.000 dat gebruikt gaat worden voor het opzetten van een ondernemersnetwerk die een belangrijke
rol spelen in het vertellen van het verhaal van Hollandse Duinen.
1

Kosten door Staatsbosbeheer gecompenseerd
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1. ALGEMEEN
1.1 INLEIDING
Met genoegen biedt ik u hierbij de eerste tussentijdse rapportage over het pilotproject Back
on Track aan. Deze rapportage geeft inzicht in de inspanningen die gedurende het afgelopen
jaar zijn verricht en in de huidige stand van zaken. Het lopend onderzoek heeft o.a. geleid tot
herpositionering van de pilot vanwege de impact die het project ook op de regio zal hebben.
Hierdoor zijn de doelstellingen, de beoogde resultaten en de verwachtte effecten aangevuld.
Zoals dat bij een pilot kenmerkend is, zijn er de nodige ontwikkelingen geconstateerd, die
ook van grote invloed zijn geweest op de voortgang. Bijvoorbeeld als gevolg van milieu-eisen
in relatie tot de omgeving moest zeer specifiek onderzoek worden verricht en hebben de
uitkomsten daarvan een grote impact op wijze waarop het project kan worden uitgevoerd.
Er bleken ook extra inspanningen noodzakelijk om alle ͚kikkers in de kruiwagen te houden͛.
Uiteraard heeft dit alles ook invloed op de aanvankelijk geraamde kosten.

1.2 AANLEIDING
Op 28 november 2017 heeft u ons verheugd met uw schriftelijke bevestiging van een
financiële bijdrage ad € 100.000,-- voor uitvoering van het pilotproject Back on Track.
Het sturen van een rapportage met tussentijdse resultaten was hierbij een voorwaarde. Wij
vinden het daarnaast ook belangrijk u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in dit
project, daar dit project op de hele regio een flinke positieve impact kan hebben.

1.3 DOELSTELLINGEN
Naar aanleiding van de bevindingen in het afgelopen jaar is de doelstelling wat breder
geformuleerd. Hiermee wordt meer recht gedaan aan de bredere context waar dit
pilotproject betrekking op heeft. De doelstelling is daarom opgeknipt in een doel op korte
termijn en een doel op lange termijn:
Doel op korte termijn (2019-2022): Het verbeteren van de bruikbaarheid van het bestaande
stamspoor langs de Dr. J.M. den Uijlsingel als 1e stap naar een multimodaal roll-on roll-of
knooppunt.
Binnen deze termijn is het de ambitie om daarmee 1.500 trailers per week van de weg af te
halen, hetgeen zowel het regionale als het nationale wegennetwerk ontlast. Dit levert
jaarlijks over een gemiddelde transportafstand van 1.000 km een CO2 reductie op van ruim
40 kiloton CO2 ofwel de aanplant van ca. 2.034.900 bomen per jaar1.
Doel lange termijn (2022-2030): opschaling van de resultaten van de Alphense pilot naar
meerdere/grotere multimodale Roll on – Roll off spoorterminals in de regio. Het is de
ambitie om vóór 2030 minstens 6.500 trailers per week van de weg af te halen. Dit levert
dan een CO2 reductie op van ruim 176 kiloton CO2 ofwel de aanplant van ca. 8.817.900
bomen per jaar1.
Overall doel: het tegengaan van de toenemende congestie en luchtvervuiling in de regio
door het versnellen van de transitie van lange afstand (vers)-goederentransport over de weg

1

(Berekening conform gebruikelijke methodiek op basis van brandstofverbruik en CO2 compensatie).
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naar het spoor en het stimuleren van de daarvoor noodzakelijke 'mindshift' bij transporteurs
en verladers. De pilot draagt daarmee bij aan:
o het tegengaan van het verder dichtslibben van het wegennet in de regio;
o het verstevigen van de economische positie van de regio;
o de reductie van vervuilende emissies als CO2, Nox en fijnstof in de regio.

1.4 BEOOGDE RESULTATEN
Als gevolg van de verbrede doelstelling zijn ook de beoogde resultaten aangepast. Deze zijn
nu als volgt:








Gedurende 6 dagen per week dagelijks 3 goederencorridors vanuit Alphen aan den Rijn
naar bestemmingen als Duitsland, Oostenrijk, Polen, Engeland, Frankrijk, Spanje of
Portugal en vice versa in exploitatie met treinen van 740 meter en daarmee een
alternatief voor wegvervoer creëren.
Sterk netwerk van samenwerkende bedrijven dat zich inzet voor synchromodale
logistiek (slimmer, sneller, beter).
Alphen aan den Rijn zichtbaar op de kaart als logistiek steunpunt voor de
Metropoolregio en het nationale versnetwerk.
Een eerste stap realiseren naar meerdere multimodale logistieke knooppunten voor
(vers)trailervervoer in Zuid-Holland, waaronder Bleiswijk en in de verdere toekomst
mogelijk ook Rotterdam
In het kader van duurzaamheid een bijdrage leveren aan de energietransitie.

1.5 EFFECTEN








Plus:
Verduurzaming logistiek (Lean & Green Off Road), waardoor wordt bijgedragen aan
het klimaatvraagstuk en aan vermindering van de uitstoot van fijnstof en andere
stoffen, zoals NOX.
Versterking van het economisch vestigingsklimaat in Alphen aan den Rijn en de
regio.
Verbetering van de leefbaarheid, zowel in de directe omgeving als in de regio.
Tevens heeft dit project impact op de leefbaarheid in Nederland en andere landen in
Europa.
Stimulering van de noodzakelijke ͚mindshift to modalshift͛ bij transporteurs en
verladers.
Min:
De optimalisatie van de spooraansluiting en de bouw van een geluidafschermende
voorziening alsook de te verrichten activiteiten hebben effect op de omgeving,
zodanig dat bezwaren te verwachten zijn.
Omdat er weinig capaciteit op het spoor is, zal met name in de avonduren buiten de
spits gereden moeten worden. Dit wordt mogelijk als bezwaarlijk ervaren.
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2. VOORTGANG VAN HET PROJECT
2.1 DRAAGVLAK- EN LADINGENONDERZOEK
Proces tot nu toe:
Sinds september 2017 is ter hoogte van het bestaande spooremplacement sprake van
geluidproblematiek, doordat de Electrolux-trein naar de avond/nacht is verschoven als
gevolg van een verdubbeling van het aantal reizigerstreinen. Omwonenden ervaren hier veel
hinder door en de gemeente krijgt daar klachten over. Om dit probleem op te lossen, moet
nu een geluidafschermende voorziening worden aangebracht op het bestaande
spooremplacement. Door Instituut TNO is bepaald welke vorm en afmeting deze
geluidafschermende voorziening moet krijgen, te weten een vrijwel volledige overkapping.
Deze onvoorziene ontwikkeling veroorzaakt binnen de pilot weliswaar een flinke stijging van
de kosten, maar het biedt ook een mooie aanleiding voor verdere optimalisatie en
verduurzaming van deze spooraansluiting, waaronder een zonnestroom-installatie en het
aanbrengen van een elektrische bovenleiding. Er is veel animo bij transporteurs en verladers
om voor het transport van (vers)trailers gebruik te gaan maken van het innovatieve
MegaSwing concept. De laad- en losactiviteiten daarvan kunnen onder de toch al
noodzakelijke overkapping worden ingepast. Hierdoor kan deze geluidafschermende
voorziening op termijn (deels) worden terugverdiend. Door deze integrale aanpak maken we
werk met werk! Er kan relatief snel worden gestart met de uitrol van goederencorridors per
spoor en het daarmee verder enthousiasmeren van de transportsector. Andere nieuw op te
zetten spoorterminals kunnen de ervaringen in deze pilot goed gebruiken. Als voorbeeld
noemen we dat Holland Rail Terminal inmiddels ook het MegaSwing concept, met een
vergelijkbaar systeem, heeft overgenomen. Helaas hanteert de provincie Zuid-Holland een
eigen agenda en dit levert veel onnodige vertraging op. Omwonenden vragen echter om een
oplossing op korte termijn, aangezien zij dagelijks geluidhinder ervaren. Er wordt daarom op
alle mogelijke manieren getracht om het proces voortvarend door te zetten.
Stakeholders
In dit proces zijn vele stakeholders betrokken en daardoor zijn er ook veel afhankelijkheden.
Om hier een goed inzicht in te hebben, wordt onderstaand de afstemming met de
belangrijkste stakeholders in het tot nu toe doorlopen proces verder toegelicht en de daarbij
aan het licht gekomen succesfactoren (in kader) benoemd:
Connekt/Lean & Green Off Road
Met Connekt is een onderzoekstraject opgestart in het kader van Lean & Green Off Road. Er
is een app beschikbaar gesteld, waarin verladers hun behoefte aan spoorvervoer, met
volumes en bestemmingen, kenbaar kunnen maken. Vervoerders kunnen hier hun corridors
in aangeven. Zo wordt geprobeerd om vervoerders en verladers aan elkaar te verbinden en
daarmee het spoorgebruik te stimuleren.
Er is onderzocht welke bedrijven zich willen en kunnen committeren aan de uitdaging om
samen te werken aan het realiseren van volgeladen treinen. Dat is nodig, omdat greenport
partijen alleen, onvoldoende volume door het jaar heen kunnen genereren om een terminal
te kunnen exploiteren. Er is echter geconstateerd dat er nog een behoorlijke
terughoudendheid bij verladers is om hun bedrijfsinformatie in de Connekt-app te zetten.

Voldoende aanbod van vrachtvolume is noodzakelijk om het project tot uitvoering te kunnen
brengen. Dit is overigens niet afhankelijk van het succes van de Connekt-app.
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Helrom Ltd.
Doordat de animo bij verladers voor het invullen van de Connekt-app niet heel groot bleek,
is de gemeente zelf, samen met Helrom Ltd., de beoogde railexploitant en tevens eigenaar
van het innovatieve MegaSwing systeem, in gesprek gegaan met een aantal bedrijven. Er zijn
vele gesprekken gevoerd met verladers in de regio Alphen aan den Rijn/Aalsmeer/WestlandOostland om lading te inventariseren. Deze gesprekken zijn positief verlopen. Mede door de
demonstratie van de Megaswing Duo wagon in augustus 2017 tijdens Plantarium is meer
vertrouwen ontstaan. De meeste bedrijven zijn daardoor inmiddels wel bereid gevonden om
informatie met Helrom Ltd. te delen. De genoemde vrachtvolumes overtreffen de
verwachting, waardoor de slagingskans van aanvankelijk één en later meerdere rendabele
goederencorridors zeer groot is. Door het feit dat Alphen aan den Rijn als eerste gemeente
met Helrom Ltd. in overleg ging en daar een uitstekend contact uit voortkwam, bleek tevens
een wereldprimeur binnen handbereik. Door ongewenste vertraging in het proces vanwege
interventie van de provincie Zuid-Holland, is de wereldprimeur van de eerste MegaSwing
trein echter aan Alphen aan den Rijn ontglipt. Nu zal de eerste trein medio 2019 vanuit
Duisburg of Tilburg gaan rijden, een gemiste kans voor Alphen aan den Rijn!

Deelname van een terminal-/railexploitant is cruciaal voor het welslagen van de pilot.
Helrom Ltd. wil zich committeren op het moment dat:
1. er voldoende lading is gecontracteerd;
2. er zicht is op een omgevingsvergunning;
3. de gewenste corridor in de capaciteitsplanning van ProRail wordt ingepast.

Provincie Zuid-Holland
De Provincie Zuid-Holland heeft in het najaar van 2017 op bestuurlijk niveau haar zorg geuit
over het feit dat er mogelijk verdringing zou plaatsvinden ten aanzien van de Holland Rail
Terminal (HRT) Bleiswijk. De Provincie Zuid-Holland, vertegenwoordigd door gedeputeerde
mevr. A. Bom, heeft zitting in de Stuurgroep van HRT.
Beide projecten waren op dat moment overigens totaal verschillend en daardoor niet
vergelijkbaar:
o Alphen aan den Rijn streeft naar optimalisatie van de reeds bestaande
spooraansluiting en Bleiswijk wil een nieuwe spooraansluiting.
o In Alphen ligt de focus op het vervoer van (niet-kraanbare) trailers en in HRT ligt de
focus op zowel containers als trailers.
o Alphen introduceerde het MegaSwingsysteem en Bleiswijk onderzocht de
mogelijkheden van het Cargo Beamer en Modellor systeem.
o Alphen kan binnen 1 tot 2 jaar starten en bij HRT duurt dit nog zeker 5 tot 7 jaar.
Ook het feit dat de terminal voor het MegaSwing systeem goedkoper in te richten is dan bij
de door HRT onderzochte systemen, maakt een snelle start in Alphen legitiem. Holland Rail
Terminal kan hier profijt van ondervinden, doordat de noodzakelijke mindshift onder
transporteurs en verladers dan ook alvast in gang wordt gezet.
Beide locaties kunnen elkaar aanvullen en versterken in het bereiken van de destijds door
Greenport 3.0 gestelde doelen. Er is een enorm potentieel aan lading beschikbaar, waarvoor
beide locaties tezamen in de toekomst zelfs te weinig capaciteit kunnen bieden.
Eind 2017 kwamen provincie Zuid-Holland en gemeente Alphen aan den Rijn bestuurlijk
overeen dat alsnog in samenwerking op ontwikkeling van beide locaties zou worden ingezet.
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Gemeente Alphen kreeg de reeds eerder toegezegde financiële bijdrage van € 100.000
nogmaals bevestigd.
Vervolgens initieerde de provincie Zuid-Holland in maart 2018 een onderzoek naar de
behoefte vanuit de bedrijven en de haalbaarheid van de verschillende locaties (Bleiswijk,
Alphen aan den Rijn en Rotterdam Eem-Waalhaven). De samenwerking met HRT werd
ondertussen ook verder uitgewerkt en door provincie Zuid-Holland geaccordeerd. Dit
resulteerde in april/mei 2018 in het gezamenlijk `Spoorboek 2018 en verder/- railterminal
Lansingerland/Alphen aan den Rijn`. Hierin staan beide projecten beschreven en is een
gezamenlijke planning opgenomen. Ondertussen bleek HRT de verworven kennis van Alphen
aan den Rijn te hebben overgenomen en te zijn overgestapt op een vergelijkbaar systeem als
het MegaSwing systeem.
Zowel bij de tussentijdse bespreking van de onderzoeksresultaten (uitgevoerd door
Railistics/Ecorys) als bij de eindpresentatie op 24 mei 2018 in de Stuurgroep HRT werd door
Alphen aan den Rijn geconstateerd en tevens uitgesproken dat het onderzoek niet klopte en
onvolledig was. Gedeputeerde Bom gaf daarop 4 werken gelegenheid om de grieven
schriftelijk kenbaar te maken. Desondanks verstuurde gemeente Lansingerland het
stuurgroep verslag aan alle stakeholders (waaronder ook aan diverse relaties van gemeente
Alphen aan den Rijn) met daarin de conclusie dat de pilot in Alphen aan den Rijn niet
doorging.
Medio juni 2018 is door gemeente Alphen aan den Rijn een brief met reactie op het
onderzoek naar de gedeputeerde verzonden. Vervolgens is publicatie van het
onderzoeksrapport door de provincie Zuid-Holland tot nader order tegengehouden. Er is
vervolgens door de provincie voorgesteld dat er nog voor het zomerreces eerst een
bestuurlijk overleg zou komen met de gedeputeerde Bom, wethouder van Velzen van
Alphen aan den Rijn en wethouder Abee van Lansingerland om de verdere strategie en
mogelijke samenwerking met elkaar af te stemmen. Op ambtelijk niveau zijn provincie ZuidHolland, gemeente Alphen aan den Rijn en het ontwikkelbedrijf HRT in augustus 2018
wederom tot overeenstemming gekomen over de werkwijze, die al eerder in het
Spoorboekje was opgenomen.
Het bestuurlijk overleg heeft echter nog immer niet plaatsgevonden en gedeputeerde Bom
heeft nu onlangs te kennen gegeven dit met de partijen afzonderlijk te willen bespreken.
Eind augustus 2018 heeft gemeente Alphen aan den Rijn, met mondelinge steunverklaringen
van Electrolux, Holland Rijnland en de betrokken ambtenaar van provincie Zuid-Holland, ten
behoeve van gedeeltelijke financiering van de pilot Back on Track een aanvraag voor de
Regio Deal ingediend. Recentelijk heeft gedeputeerde Bom aangegeven hiervoor nog geen
steunverklaring te willen afgeven en dit uit te willen stellen naar een volgende Regio Deal
ronde, wat wederom tot grote vertraging voor het pilotproject zal leiden.
De bestuurlijke interventies van de provincie houden de voortgang van het project Back on
Track voortdurend tegen en de werkelijke reden daarvoor is totaal niet helder, aangezien
iedereen het verder wel eens is.
Zonder bestuurlijke medewerking van provincie Zuid-Holland wil/zal ProRail geen verdere
inspanningen verrichten, waardoor grondaankoop niet mogelijk is en inpassing van een
goederencorridor in de capaciteitsplanning erg lastig wordt. Ook ondermijnt dit de
mogelijkheid tot een financiële bijdrage aan dit project vanuit het Rijk. Daarnaast vertraagt
dit de vergunningaanvragen, die mede nodig zijn om de huidige geluidproblematiek op te
lossen.
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ProRail
ProRail is eigenaar en beheerder van de spooraansluiting en stamlijn met omloopspoor.
Daarnaast verzorgt ProRail de capaciteitsplanning en is zij verantwoordelijk voor de
verdeling van spoorpaden.
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft medio 2017 aan ProRail een verzoek gestuurd om een
capaciteitsanalyse uit te voeren voor de corridor Alphen aan den Rijn-Polen. ProRail kan op
basis van het aantal gevraagde extra treinen qua lengte/aantallen/tijdstippen/
bestemmingen vaststellen of dit inpasbaar is in de bestaande dienstregeling.
Op 5 oktober 2017 is een capaciteitsanalyse van ProRail ontvangen. Deze wijst uit dat er
met een lange trein van minimaal 680 meter op dit moment alleen via de route Alphen aan
den Rijn-Gouda-Bentheim een corridor is op te zetten. Vanwege geluidsbeperkingen op dit
traject in de avond en nacht, kan dan alleen overdag gereden worden. Gezien de huidige
concessie van NS/Abellio, met een dienstregeling van vier treinen per uur in beide
richtingen, passen er nu overdag geen goederentreinen tussen, mits met Abellio een
afspraak kan worden gemaakt dat er 1 of 2 x per dag een personentrein uitvalt. De consessie
van Abellio loopt t/m december 2018. De nieuwe concessies voor 2019 zijn inmiddels ook
vastgesteld. Jaarlijks kan vóór 1 april een verzoek bij Prorail worden ingediend om voor het
komend jaar een goederentrein op bepaalde tijden structureel in de dienstregeling in te
passen. Zowel Provincie Zuid-Holland als gemeente Alphen aan den Rijn willen de frequentie
van de reizigerstreinen liever niet verstoren.
Alphen aan den Rijn heeft in de zomer van 2018 laten onderzoeken of, en zo ja hoe, er een
goederentrein in de dienstregeling in te passen is. Dit blijkt met een aanpassing van seinen
en blokken wel mogelijk, maar het grootste probleem zit feitelijk bij Gouda, omdat de trein
daar niet kan stoppen en door moet kunnen rijden. Er wordt momenteel door Alphen
onderzocht hoe dit verder te kunnen oplossen.
Op het spoortraject Alphen aan den Rijn-Gouda blijkt de beschikbare geluidruimte ook te
beperkt om zowel overdag als in de avond en nacht het gewenste aantal goederentreinen te
laten rijden. Ook hiervan moet Alphen aan den Rijn de consequenties onderzoeken en welke
maatregelen nodig zijn om dit probleem op te lossen.
De medewerking en informatieverstrekking door ProRail is bij dit alles zeer beperkt, omdat
zij dit af laat hangen van de uitspraken van de provincie Zuid-Holland.
ProRail is eigenaar van de voor de pilot benodigde aan te kopen gronden en van de
railaansluiting, het stamspoor en het omloopspoor welke gemeente Alphen aan den Rijn
wenst te optimaliseren. Deze gronden en sporen liggen naast het hoofspoor van het traject
Leiden-Utrecht. Op dit traject wil ProRail in opdracht van de provincie Zuid-Holland de
dienstregeling van de Intercity intensiveren. Hiertoe zijn maatregelen nodig aan het
hoofdspoor, waaronder een wijziging van de bocht ter hoogte van de pilot-locatie. Mede
hierdoor maakt ProRail een voorbehoud op de verkoop van de gronden t.b.v. de pilot en
loopt het pilot-project hier inmiddels ook vertraging door op.
ProRail moet tevens kunnen instemmen met de inrichting van de terminal en de benodigde
aanpassingen aan het spoor. ProRail accepteert voor werk aan het spoor alleen aannemers
die door ProRail geaccrediteerd zijn. Dat zijn er slechts enkele.
De afhankelijkheid van ProRail is al met al heel groot. ProRail neemt echter geen beslissing
zonder instemming van de provincie en/of het Rijk. De afhankelijkheid van de Provincie ZuidHolland is daardoor ook zeer groot.
Zonder medewerking van ProRail (verkoop benodigde gronden en sporen, inpassen
goederencorridor in capaciteitsplanning en instemming met inrichting van de terminal) is
uitvoering van de pilot niet mogelijk.
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Electrolux
Electrolux is als regulier gebruiker van de spooraansluiting in Alphen aan den Rijn van meet
af aan bij het project betrokken. De activiteiten die ten behoeve van Electrolux op het
spooremplacement plaatsvinden, zorgen voor geluidoverlast voor omwonenden en daartoe
zijn geluidafschermende maatregelen noodzakelijk.
Electrolux verwacht de komende jaren meer van het spoor gebruik te gaan maken. Het
bedrijf groeit nog steeds en om alle logistieke processen goed te kunnen managen, zal het
bedrijfspand gemoderniseerd en verduurzaamd worden. Dit kan goed samengaan met de
voor de pilot gewenste traileropstelplaats, wat door uitbreiding van het parkeerterrein van
Electrolux met een deel van de aangrenzende Vennootsweg gestalte kan krijgen. Electrolux
heeft aangegeven hier aan mee te willen werken, mits het haar logistieke activiteiten niet in
de weg staat. Ook zou zij mogelijk duurzame energie willen afnemen van de beoogde
zonnepaneleninstallatie op de spoorterminal.

Zonder medewerking van Electrolux is uitvoering van de pilot niet mogelijk en komt er geen
oplossing voor de huidige geluidhinder. Als gevolg daarvan moet de Omgevingsdienst
Midden Holland handhavend gaan optreden.

Omwonenden
Er is vorig jaar augustus reeds een aanzet gegeven voor het communicatietraject met
omwonenden. Enkele vertegenwoordigers zijn bij de demonstratie van de Megaswing
wagon op het Plantarium in Boskoop aanwezig geweest. Ook heeft er in die periode een
huisbezoek plaatsgehad bij een bewoner van de Cederstraat die dicht bij het spoor woont en
haar zorg heeft geuit over de huidige en toekomstige geluidsoverlast. Op 23 oktober 2017
heeft een gesprek plaatsgevonden met twee van de drie voorzitters van de betrokken
Verenigingen van Eigenaren Cederstraat over mogelijke oplossingen om de geluidsbelasting
zo veel mogelijk te beperken. Ook werd met hen de aanpak van een te houden
bewonersbijeenkomst besproken. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 11 december 2017.
Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt en verzonden naar alle aanwezigen
die zich voor de mailinglist hebben ingeschreven. Daarna zijn in april en juni 2018 per e-mail
voortgangsupdates naar deze mensen verzonden. Daarbij is de verwachting geuit dat er na
de zomer voldoende nieuwe informatie bekend zou zijn om een nieuwe bijeenkomst te
organiseren. Dit wacht nog op het bestuurlijk commitment vanuit de provincie Zuid-Holland,
zodat we geen verwachtingen wekken die onverhoopt niet kunnen worden waargemaakt.
Het moment is wel aangebroken dat we bewoners moeten informeren; ze wachten al (te)
lang op een oplossing.

Zonder juiste en tijdige communicatie is het vinden en houden van draagvlak voor de pilot
vrijwel onmogelijk.

Vervolgproces
Het doel is om binnen alle daartoe gestelde regelgeving met betrokken partijen een zo
optimaal mogelijke invulling te geven aan het project en een sluitende en evenwichtige
businesscase op te stellen. Gezamenlijk moet het plan verder worden ontwikkeld en tot
uitvoering gebracht. Door de opgelopen vertraging is er inmiddels bijna een jaar achterstand
ten opzichte van de aanvankelijke planning ontstaan. Het wordt hoog tijd de
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vergunningaanvragen t.b.v. de uit te voeren activiteiten nu zo snel mogelijk op te starten,
mede met het oog op de huidige geluidproblematiek van de Electrolux trein. Medewerking
van de provincie Zuid-Holland en daarmee ook van ProRail is hierbij echter cruciaal.

2.2 INTEGRALE AANPAK
Er is een integrale aanpak ontwikkeld. Deze bestaat uit verschillende actielijnen gericht op
de infrastructurele ingrepen voor de verduurzaming van het goederentransport, het
versnellen van de energietransitie in de omgeving, de inzet van innovatieve oplossingen bij
realisatie van de pilot en het stimuleren van de mindshift onder verladers en vervoerders
naar het gebruik van meer duurzame transportmodaliteiten. Binnen deze actielijnen worden
de volgende activiteiten uitgewerkt:
Actielijn 1: Infrastructuur
o Het bestaande spooremplacement herinrichten;
o Een opstelplaats voor aan en af te voeren trailers realiseren;
o Een overdekte spoorterminal bouwen, waardoor de spooraansluiting beter kan
worden benut en huidig en toekomstig geluidoverlast voor de omgeving wordt
voorkomen;
o Aanvullende maatregelen realiseren op het spoortraject Alphen a/d Rijn-Gouda,
zoals het doorlopen van een wijzigingsprocedure, het aanbrengen van
geluiddempers op de rails en het plaatsen van geluidafschermende voorzieningen.
Hierdoor kan de capaciteit van dit enkelspoor beter worden benut om zowel
reizigerstreinen als goederentreinen te faciliteren;
o De opgedane kennis en ervaring inzetten bij de ontwikkeling van andere rail
terminals in de regio.
Actielijn 2: Duurzaamheid
o Op het dak van de spoorterminal een zonnepanelen-installatie van 1,5 ha
aanbrengen. Hiermee wordt de gehele operatie van voldoende energie voorzien en
het surplus aan geproduceerde energie kan bijdragen aan de energietransitie van de
omgeving;
o Inzet van elektrische terminal-trekkers om trailers op de wagon te rijden;
o De terminal zo mogelijk ook voorzien van bovenleidingen, zodat tot in de terminal
elektrisch gereden kan worden met treinen. Met het innovatieve Megaswing
wagonsysteem kan onder de bedrading geladen en gelost worden.
Actielijn 3: Innovatie
o Inzet van elektrische treinen met het innovatieve Roll on-Roll off Megaswing
wagonsysteem, waarmee niet-kraanbare trailers ook per spoor vervoerd kunnen
worden (95% van de trailers in Europa zijn niet-kraanbaar, dus met dit systeem
wordt een enorm potentieel aan trailers ontsloten). Met dit systeem kunnen de
treinen snel en geluidarm worden beladen door middel van zelfladende wagons;
Actielijn 4: Van mindshift naar modalshift
o Het actief benaderen van en voeren van individuele gesprekken met transporteurs
en verladers in de regio om eisen en wensen ten aanzien van multimodaal transport
nader te onderzoeken;
o Het tevens bij transporteurs doen inzien dat multimodaal transport commercieel
interessant is, omdat het meer zekerheid biedt v.w.b. transittijden, bespaart op
brandstof- en personeelskosten en bijdraagt aan een duurzaam imago;
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o

Een communicatietraject opzetten teneinde meer bewustwording te creëren over
het terugdringen van congestie op de wegen en vermindering van CO2 uitstoot door
het gebruik van multimodaal transport (netwerkbijeenkomsten, nieuwsbrieven,
presentaties, etc.).

Infrastructuur
De bestaande goederenspooraansluiting nabij de Dr. J.M. den Uylsingel in Alphen aan den
Rijn is de enige in de Groene Hart regio en neemt daardoor een unieke en kansrijke positie in
om op korte termijn bij te dragen aan verduurzaming van het goederen transport in de
regio. De enige gebruiker van deze aansluiting op dit moment is Electrolux, waar ca. 4 x per
week een aantal wagons met witgoed wordt afgeleverd. Doordat deze goederentrein
vanwege het verdubbelen van de dienstregeling van het reizigersvervoer op het tracé
Alphen aan den Rijn – Gouda in september vorig jaar van overdag naar de avond is
verplaatst, levert dit sindsdien veel geluidhinder op voor omwonenden.
Wij hebben door de Omgevingsdienst Midden-Holland geluidmetingen laten verrichten en
hebben vervolgens de vraag bij Instituut TNO neergelegd welke geluidafschermende
maatregelen nodig zijn om het probleem op te lossen. Inmiddels is bekend dat dit minimaal
een gedeeltelijke overkapping dient te zijn met aan beide zijden een geluidswand, hetgeen
bij elkaar om een flinke investering vraagt.
Deze constructie levert echter ook een mogelijkheid een innovatieve en klimaatneutrale
exploitatie te realiseren door energieopwekking met zonnepanelen (te plaatsen op het dak
en evt. de naar het zuiden gekeerde wand) en daarmee het gebruik van volledig elektrisch
aangedreven materieel mogelijk te maken. Het surplus aan opgewekte energie kan bijdragen
aan de energietransitie van de bewoonde omgeving.

De trein kan binnen deze geluidafschermende constructie efficiënt worden geladen en
gelost d.m.v. het innovatieve Megaswing-systeem. Tussen twee passeersporen wordt een
weg aangelegd. Via deze weg worden de trailers langszij via een uitzwaaiend plateau op de
trein gereden. Het lossen gebeurt op gelijke wijze, maar dan omgekeerd. Door deze
horizontale wijze van beladen, kan dit onder een bovenleiding plaatsvinden, wat meteen de
mogelijkheid geeft om schone elektrische locomotieven in plaats van diesel locomotieven in
te gaan zetten. Zo kan van de nood een deugd worden gemaakt en krijgt het project ook
meerwaarde in het kader van de gewenste energietransitie.
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Ten behoeve van het verder uit te werken ontwerp zullen ook de omwonenden worden
betrokken en gevraagd om hun ideeën voor uitvoering van de naar de woningen gekeerde
zijde en het aansluitend openbaar gebied (bijv. met groene aankleding) in te brengen.
De hiernavolgende artist͛s impression geeft een voorbeeld hoe de inpassing van een
geluidafschermende overkapping in de omgeving er uit kan komen te zien.

Foto: inspiratiebeeld locatie spoorterminal.

Nabij de spoorterminal wordt een opstelplaats voor te laden of geloste trailers gerealiseerd.
Op dit moment wordt o.a. onderzocht of dit in combinatie kan met het parkeerterrein van
Electrolux. De trailers kunnen dan met elektrische terminaltrekkers vanaf deze locatie(s)van
en naar de trein worden gebracht. Een en ander zou er als volgt uit kunnen zien:

Foto: inspiratiebeeld locatie traileropstelplaats
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Een beperking voor het rijden met een goederentrein is voorts dat, vanwege de
kwartiersdienst van de R-Net trein tussen Alphen aan den Rijn en Gouda overdags, het
alleen mogelijk is een goederentrein te laten aankomen of vertrekken tussen 19.30 uur ͛s
avonds en 5.30 uur ͛s morgens. Het laden en lossen dient daardoor ͛s avonds of ͛s nachts
plaats te vinden. Hierdoor moet voor geluid rekening worden gehouden met hogere
grenswaarden en dus zwaardere maatregelen en daardoor hogere kosten.
Momenteel wordt onderzocht of met het nemen van maatregelen in de toekomst ook
overdags tussen de R-Net treinen door kan worden gereden.
Aanvullende maatregelen langs spoortraject Alphen-Gouda
Uit een capaciteitsraming die ProRail op ons verzoek in 2017 heeft gemaakt, is gebleken dat
er op het spoortraject Alphen-Gouda onvoldoende geluidruimte beschikbaar is om zowel
overdags, `s avonds als `s nachts met het gewenste aantal goederentreinen over dit traject
te rijden. Hiertoe zal een combinatie van te realiseren maatregelen aan het spoor (dempers,
schermen van 1 m hoog etc.) en het doorlopen van een hogere grenswaarde procedure
moeten worden ingezet teneinde dit op te lossen. De aard en omvang van de te nemen
maatregelen wordt momenteel onderzocht. Hierna zal over dit onderwerp het gesprek
worden aangegaan met Provincie Zuid-Holland, ProRail en andere betrokken partijen.
Aangezien meerdere vervoersbedrijven (NS/Abellio, R-Net, DB Cargo) gebruik maken van dit
spoor, zullen de kosten hiervoor gezamenlijk door alle partijen moeten worden gedragen.

Foto: inspiratiebeeld laden en lossen van trailers.

Aansluiting bij Rijks- en provinciaal beleid
Met voornoemde activiteiten wordt actief bijgedragen aan de wensen van het Rijk, de
provincie en de regio op het gebied van meer goederenvervoer per spoor, meer gebruik van
hernieuwbare energie en een afname van de inzet van fossiele brandstof.
Door betere benutting van de bestaande capaciteit van het spoor en de exploitatie van een
overdekte goederenspoorterminal wordt direct en indirect bijgedragen aan het
vestigingsklimaat van bedrijven en het woon- en leefklimaat van burgers. Dit verhoogt de
welvaart en het welzijn in de regio. Gezien de beschreven urgentie tot handelen in de brief
d.d. 19 juni 2018 van de minister van I&W aan de Tweede Kamer sluit deze pilot naadloos
aan bij Rijksbeleid.
Voor een snel inzicht in de aanpak, zie de animatiefilm over deze pilot via
https://youtu.be/5DKeTTBuKcI
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3. ONTWIKKELING BUSINESS CASE
Voor scenario 2 is aanvankelijk een startkapitaal geraamd van € 1.1320.000,-
Het afgelopen jaar is op basis van voortschrijdend inzicht gebleken dat een hogere
investering nodig is om het project te kunnen realiseren.
Vanwege de overschrijding van de geluidnorm die nu al aan de orde is, moet er sowieso een
geluidswand en overkapping worden gerealiseerd, dus ook als de pilot geen doorgang heeft.
Het toevoegen van gewenste duurzaamheidsmaatregelen zoals energie-opwekking middels
zonnepanelen en een elektrische bovenleiding tot in de terminal vraagt wel een hogere
investering. Ook zijn er extra investeringen nodig voor maatregelen om de gebleken
geluidruimtebeperkingen op het spoortraject Alphen aan den Rijn-Gouda op te lossen.
Daarnaast worden er onderzoeks- en proceskosten gemaakt om het project voor te
bereiden, draagvlak te zoeken en partijen met elkaar in verbinding te brengen. Dit blijkt een
zeer intensief en daarmee tijdrovend traject.
Op basis van de huidige inzichten is voor het meest optimale scenario onderstaande globale
kostenraming opgesteld.
Geraamde pilot-kosten:
Overdekte geluidwerende railterminal (raming BCT Aannemers BV)
1,5 ha Zonnepanelen installatie - consessie (advies Ferens)
Grondaankoop, incl. bestaande bedrijfsspoorinrichting ProRail (boekwaarde ProRail)
Aanpassing spoorinrichting, inclusief verharding en rijbaan – concessie (raming DV)
Elektrificatie bedrijfsspoor en terminal (raming op basis van referentieprojecten)
Aanleg en inrichting opstelplaats trailers (raming DV)
Maatregelen ivm geluidruimte traject Alphen aan den Rijn/Gouda (raming ProRail)
Onderzoek, proces, planschade, winst en risico, beheer en onderhoud:
Geraamde pilot-kosten

€ 4.580.000
€ 2.000.000
€ 400.000
€ 1.400.000
€ 1.500.000
€ 800.000
€ 1.600.000
€ 1.050.000
€ 13.330.000

Er is op 30 augustus 2018 bij het ministerie van LNV een aanvraag Regio Deal ingediend voor
een bijdrage van 50% van het totaal bedrag, zijnde € 6.665,000. Deze aanvraag wordt in
september/oktober 2018 beoordeeld. Hierbij is een even groot bedrag aan co-financiering
door de betrokken partijen vereist.
Helrom Ltd. investeert in max. 6 treinsets wat dan in totaal neerkomt op € 60.000.000. De
investering door Helrom Ltd. dient tevens als co-financiering voor de Regio Deal.
Hierna volgt een overzicht van de uitgaven door de gemeente Alphen aan den Rijn voor de
pilot tot nu toe, alsook de nog te verwachten uitgaven, en de dekking daarvan:
Budgetbeheer:
Uitgaven:
gerealiseerd
gerealiseerd en te realiseren
geraamd
geraamd

Uitgaven
2017 2017 proces en onderzoek
2018 2018 proces en onderzoek t/m aug, plus raming sep-dec
2019 2019 Proces, onderzoek en aanbesteding, raming
2019 2019 Aankoop grond ProRail (nog ter bespreking)

Beschikbaar budget:
ontvangen
2017 Bijdrage Holland Rijnland
ontvangen
2017 Greenport 3.0
ontvangen
2017 Alg. Reserve
toegezegd en deels ontvangen
2018 EDBA Innovatiesubsidie
toegezegd en nog te ontvangen 2018/2019 Bijdrage Provincie Zuid-Holland, nog te ontvangen
Totaal

Pilot project ͞Back on Track͟

Dekking

€ 88.400,00
€ 131.600,00
€ 120.000,00
€ 300.000,00

€ 100.000,00
€ 15.000,00
€ 50.000,00
€ 375.000,00
€ 100.000,00
€ 640.000,00 € 640.000,00
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Het beschikbare projectbudget dient voornamelijk ter dekking van de onderzoeks- en
proceskosten (die door de opgelopen vertraging en voortschrijdend inzicht aanzienlijk hoger
uitvallen dan aanvankelijk was voorzien) en toekomstige aankoop van de benodigde
gronden. Om deze kosten volledig te kunnen dekken, is de door de provincie toegezegde
bijdrage ook noodzakelijk.
De lopende subsidieaanvragen bij het Rijk dienen voornamelijk ter dekking van de te
verrichten investeringen (geluidafschermende voorziening, elektrische bovenleiding en
maatregelen op het spoortraject Alphen aan den Rijn-Gouda. Benodigd restant t.b.v. deze
investeringen komt nog ter bespreking met Helrom Ltd, Electrolux en andere bedrijven.
Mogelijk is een bedrag aan voorfinanciering nodig, die middels een gebruikersvergoeding
over een nader te bepalen looptijd door de gebruikers van het spoor wordt ingelost.

Foto: het Megaswing systeem.

4. PLANNING
De planning is naar aanleiding van opgelopen vertraging inmiddels aangepast. De geplande
start van de eerste corridor is inmiddels bijna een jaar vertraagd. Onderstaand een overzicht
van de belangrijkste mijlpalen en beslismomenten zoals dit er op dit moment uitziet:
Mijlpaal
Ondertekening intentie-overeenkomst Beraad van
Boskoop
Connekt bijeenkomst
Netwerk bijeenkomst Plantarium – demonstratie
Megaswing
Spoorboek 2018 en verder / in samenwerking met HRT
B&W besluit aanvraag Regio Deal
B&W besluit go/no go realisatie
Oprichting juridische entiteit (terminal/railexploitant.)
Oplevering fysieke inrichting terminalterrein
2 treinen rijdend (1 corridor gerealiseerd)
2e corridor gerealiseerd
3e en corridor gerealiseerd
Slotbijeenkomst met eindevaluatie
Voortgangsbesluit realisatie definitieve spoorterminal

Pilot project ͞Back on Track͟

Geplande datum
Gerealiseerd
23 mei 2017
Ja
22 juni 2017
23 aug 2017

Ja
Ja

2e kw 2018
3e kw 2018
3e kw 2018
2e kw 2019
4e kw 2019
1e kw 2020
3 e kw 2020
1 e kw 2021
Juni 2020
December 2021
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Verslag van activiteiten in het kader van het project Labs2Meet,
biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland in 2018.
Inleiding
Om de activiteiten van haar Centre of Expertise Generade beter in te bedden, alsmede om de
samenwerking met en tussen de lectoraten1 van de faculteit Science & Technology te verbeteren is
in 2017 door Hogeschool Leiden een halve etage gehuurd in het SL-plaza gebouw (Darwinweg 24,
2333 CR Leiden). In deze ruimte op de derde etage is een labfaciliteit ingericht waar de
onderzoeksactiviteiten van de lectoraten plaatsvinden. In 2017 is door Generade mede namens de
Hogeschool Leiden en het MBO Rijnland een aanvraag gedaan voor een bijdrage van het
cofinancieringsfonds van Holland Rijnland ter ondersteuning van de activiteiten in de opstartfase van
het fieldlab onder de titel: Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland. De aanvraag is
positief ̼͋ΪΪι͇͋͋Μ͇ ͋Σ ·͕͋͋χ ͋͋Σ ̼ΊΖ͇ι̯ͽ͋ ΪΣχϭ̯Σͽ͋Σ ϭ̯Σ €100΅000- voor de periode 1 januari 2018
tot en met 31 december 2019. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de activiteiten in het
kader van Labs2Meet in de eerste 10 maanden.

Profilering

In 2018 heeft het fieldlab een naamsverandering ondergaan en heet nu Leiden Centre for Applied
Bioscience (LCAB).
Het LCAB is gericht op het ontwikkelen en verspreiden van nieuwe kennis over het meten en
detecteren van biologische indicatoren in mens, dier, plant, voeding en omgeving (lucht, water,
bodem). Het LCAB ontwikkelt en verspreidt deze nieuwe kennis in nauwe samenwerking met het
onderwijs (opleidingen Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek, Bioinformatica en Chemie van
Hogeschool Leiden en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs van MBO Rijnland), andere
kennisinstellingen en bedrijven (op het BioScience Park in Leiden maar ook ver daarbuiten).
Het LCAB ontwikkelt nieuwe meettoepassingen, adviseert hierover (wat kun je überhaupt meten) en
duidt/karakteriseert de resultaten ervan. Het LCAB verricht hiertoe praktijkgericht onderzoek, in een
1

Onderzoek in het hbo wordt hoofdzakelijk verricht binnen lectoraten. Lectoraten zijn onderzoeksgroepen die bestaan uit lectoren en
kenniskringen. Een lector is de expert op een bepaald vakgebied van het lectoraat, een kenniskring bestaat uit docent-onderzoekers van
verschillende opleidingen, indien gewenst aangevuld met extern deskundigen. Het lectoraat ontwikkelt het kennisdomein, waarmee
toepasbare oplossingen en innovaties voor het werkveld worden geleverd en het onderwijs up-to-date wordt gehouden. Door het doen
van praktijkgericht onderzoek worden verbindingen gelegd tussen onderwijs en de beroepspraktijk, ter verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Studenten spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de onderzoeksprojecten in de vorm van stages (minorstages,
praktijkstages in het 3de studiejaar en afstudeerstages in het 4de studiejaar).
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nauwe wisselwerking met de praktijk, de wetenschap en het onderwijs. De lectoraten zijn de dragers
van de belangrijkste inhoudelijke aandachtsgebieden. Het gaat hierbij om de lectoraten: Innovatieve
Moleculaire Diagnostiek, Metabolomics, Biodiversiteit en Genome Based Health. De lectoraten
worden bij de analyses ondersteund door de vakgroep Bioinformatica.

Figuur 1. Plattegrond van het LCAB.
Het gemeenschappelijke thema van onderzoek ligt op het raakvlak van biodiversiteit & gezondheid.
De toepassingsgebieden zijn divers. Het gaat om het ontwikkelen van meettoepassingen waarmee de
effecten van de biodiversiteit van de omgeving op de gezondheid bij mens, dier en plant kunnen
worden gemeten. De meetinstrumenten zijn gebaseerd op geavanceerde Omics-technologieën:
genomics, metagenomics, culturomics, metabolomics en transcriptomics. Bioinformatica speelt een
essentiële ondersteunende rol en werkt aan BI componenten uit onderzoeksprojecten van de
lectoraten. De toepassing vindt plaats op vraagstukken uit het werkveld. De technieken worden
ingezet om monsters te analyseren afkomstig uit verschillende omgevingen en/of organismen.

Figuur 2. De toepassingsgebieden van het LCAB.
2
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Personeel
Zoals eerder genoemd telt het LCAB vier lectoraten en een vakgroep.

Figuur 3. De Lectoraten van het LCAB.
De Lectoren worden bij de uitvoering van hun taken en projecten ondersteund door een vaste staf
van functionarissen waaronder een programmamanager, twee projectmanagers, een
kwaliteitszorgcoördinator onderzoek, een office manager en een hoofd laboratorium. De laboratoria
op het LCAB zijn onderverdeeld in een droog lab (bio-informatica lab) en vijf natte labs (het
Algemeen Laboratorium, het Pre-PCR laboratorium, PCR laboratorium, Culturomics en Biofysisch
laboratorium). Om de continuïteit van de onderzoekswerkzaamheden op deze laboratoria te borgen
zijn vaste analisten nodig met de juiste specialisatie. Inmiddels zijn drie analisten aangesteld (een
moleculair biologisch analist, een data-analist bioinformatica en een chemisch analist
(metabolomics). Recent is door het management besloten dat twee analisten microbiologie
(culturomics) geworven zullen worden.
Het LCAB realiseert haar doelen langs drie wegen: te kenmerken als 1) Samenwerking, 2) In-house
Labfaciliteiten en 3) Projecten. Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten op die drie
wegen in 2018.
1)

Samenwerking.
 Samenwerking in het kader van projecten.
Op dit moment lopen binnen het LCAB 17 verschillende onderzoeksprojecten (zie bij 3) waarin wordt
samengewerkt met een groot aantal partijen uit verschillende sectoren. Bij een recente telling van de
instellingen en bedrijven waarmee in deze projecten wordt samengewerkt, kwamen we uit op ϹΪ͛Σ
80 organisaties waarmee wordt samengewerkt.
 Samenwerking met het onderwijs.
Het onderzoek staat voortdurend in verbinding met het onderwijs van – primair - de Applied Sciences
opleidingen bij Hogeschool Leiden (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Bio
informatica en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in de richtingen Biotechnologie en
Microbiologie). Studenten doen vanuit diverse onderwijsonderdelen praktijkervaring op door te
participeren in een onderzoeksproject (dit gebeurd in de vorm van afstudeer-, minor-, en honours
stages). Op dit moment lopen ϹΪ͛Σ 15 studenten een stage bij een van onderzoeksprojecten in het

3
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LCAB, in het de eerste helft van 2018 heeft ongeveer eenzelfde aantal studenten een stage afgerond
bij het LCAB.
Door participatie in onderzoek houden docenten hun kennis en competenties actueel, blijven op de
hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en werken voortdurend aan de kwaliteit van het
ϭ̯Ι̯Σν̽·̯ζ ·͇Ϊ̽͋Σχ͛΅ ͜Σ 2018 ϹΊΖΣ ϹΪ͛Σ 12 docenten direct betrokken bij de onderzoeksprojecten in
het LCAB.
 Samenwerking tussen de lectoraten.
De gedeelde onderzoeksfaciliteit heeft in 2018 duidelijk geleid tot meer samenwerking tussen de
lectoren. Er zijn verschillende projecten gestart waarin twee of meer lectoraten participeren en er
wordt steeds meer samengewerkt bij de aanvraag van nieuwe projecten.
 Samenwerking met prefered partners.
Tot 31 december 2017 was er vanuit het Centre of Expertise Generade een
samenwerkingsovereenkomst tussen LUMC, UL, Naturalis, BaseClear en Hogeschool Leiden. Het CoE
is door de inbedding binnen de Hogeschool strategisch gezien in belangrijke mate verduurzaamd. De
samenwerking met de andere partners is gebaseerd op prefered partnership bij de uitvoering van
projecten. In 2019 wordt dit naar verwachting opnieuw geformaliseerd middels een overeenkomst
met deze prefered partners.
2)
In-house Labfaciliteiten.
In 2018 is de inrichting van het Metabolomics lab tot stand gekomen op dit moment wordt de
apparatuur gevalideerd voor de metingen ten behoeve van recent gestarte projecten.
In het kader van het RAAK-mkb project PoreLab is eind 2016 bij het IBL (Universiteit Leiden) een
faciliteit ingericht speciaal bedoeld voor het uittesten van Nanopore sequencing met de MinION®.
Deze activiteit is in 2018 overgebracht naar het LCAB, en biedt tal van mogelijkheden voor
samenwerking met externe partijen op het gebied van toepassing van deze technologie.

Figuur 4: De MinION van Oxford Nanopore.
3)
Projecten.
In het businessmodel van het LCAB is de verduurzaming vooral gewaarborgd door externe
onderzoeksgelden (met name afkomstig van het Regie-orgaan Praktijkgericht onderzoek SIA). Er
wordt gewerkt met een strategische project portfolio waarbij kleinere projectsubsidies (bijvoorbeeld
KIEM-projecten) worden gebruikt voor het opbouwen van samenwerkingen met nieuwe partners. Bij
een succesvol verloop van deze kleinere projecten wordt de samenwerking voortgezet in grotere
langer durende projecten die op dit moment met name gefinancierd worden van de zogenaamde
RAAK-regelingen. De resultaten van de RAAK-projecten worden met behulp van valorisatie subsidies
of met contract onderzoek verder verwaard en naar toepassing in de praktijk gebracht.

4
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Tabel 1: Overzicht van lopende projecten en projecten in aanvraag (in cursief projecten die starten of
zijn aangevraagd in 2018):
Project
Hooikoorts: nie(t)s is te gek!
Monitoring van trainingseffecten m.b.v. genexpressiepatronen
Sneldiagnostiek bij urineweginfecties in de eerstelijn.
Porelab.
͞ΡΊχ· ·͋Μζ Ϊ͕ ϴ ΜΊχχΜ͋ ͕ιΊ͋Σ͇ν͟΄ ΪΣ͇͋ιϹΪ͋Ι Σ̯̯ι ͇̯ιΙΜ̯̽·χ͋Σ ̼ΊΖ ͇ϢϢινζΪιχ͋ιν΅
Vanille uit de kas
Virtual Labstore
Skills&technology of the 21st century.
DIY DNA Kit.
SID Robot.
Meten&detecteren.
Cofin. activiteiten Labs2Meet.
Gotta catch 'em all.
Een geschikte bodem voor duurzame tulpenteelt.
Vingerafdruk2.0: Het meten van chemische patronen in vingerafdrukken.
Liver-on-a-chip: Ontwikkeling van meetmethoden om biotransformatie van geneesmiddelen in
livers-on-chips te bepalen.
Samenwerking op het gebied van nanopore sequencing

Regeling
RAAK Publiek
RAAK Publiek
RAAK Publiek
RAAK mkb
RAAK Publiek
RAAK mkb
KIEM 21st century skills
KIEM 21st century skills
KIEM 21 century skills
KIEM Smart Industry
NWA startimpuls
cofinancieringsfonds Holland-Rijnland
Innofest subsidie
RAAK mkb
KIEM hbo
KIEM hbo
Contract research

Projecten in aanvraag:
Project
eDNA en eMetabolomics: moleculaire foto's van het onderwaterleven.
Fusarium-screen: een kwantitatieve test voor de aanwezigheid van Fusarium in de Tulp
Deelname in 7 prevoorstellen

Regeling
RAAK publiek
Take-off hbo
NWA-ORC

Opvallende gegevens/ highlights 2018:





1.

2.
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Door de verandering van de financieringswijze van de Centres of Expertise, waarbij het geld
niet meer geoormerkt is voor de Centres zelf maar als profileringsbijdrage wordt bijgevoegd
aan de lumpsum van de hogescholen, is de positie van de Centres veranderd.
Ondanks dat er formeel nu geen sprake meer is van een PPS, is er materieel niettemin nog
steeds sprake van intensieve publiek-private samenwerking, zowel tussen de voormalige
consortiumpartners als op projectniveau.
Er zijn twee projecten waarin wordt samengewerkt met andere door Holland Rijnland
ondersteunde initiatieven:
Het KIEM 21 century skills project DIY DNA Kit waarin samen met het ͞technolab͟,
studenten en docenten uit het HBO, MBO en VO wordt gewerkt lesmateriaal voor lessen
over DNA in het VO.
In de aanvraag voor het RAAK-mkb project eDNA en eMetabolomics: moleculaire foto's van
het onderwaterleven, wordt een samenwerking met het ͫ͋͞ϭ͋Σ͇ ̯̼ͫ͟ nagestreefd. (deze
aanvraag maakt een grote kans op toekenning).
De Nationale Wetenschap Agenda (NWA) biedt grote mogelijkheden voor de financiering van
onderzoek bij het LCAB. Het LCAB neemt op dit moment deel aan 7 preproposals in het kader
van de NWA-ORC call in 2018.
In de recent ontwikkelde kwaliteitsagenda van het MLO speelt het LCAB een rol bij het
ontwikkelen van innovatieve onderwijsvormen om in te spelen op de behoeften van een
diverse arbeidsmarkt met meer specifieke uitstroomvarianten voor de arbeidsmarkt of
doorstroom naar niveau-4 of hbo.
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Plannen 2019:




Begin 2019 zal het LCAB officieel worden geopend en gepresenteerd aan alle stakeholders.
De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.
Er zijn plannen om een nieuw lectoraat op zetten dat zich specifiek zal richten op de
toepassing van (DNA) sequencing technologieën.
De in 2018 ingeslagen weg zal verder worden doorontwikkeld, waarbij de focus zal liggen op
nieuwe financieringsbronnen en samenwerkingen (regionaal, nationaal en internationaal).

Inzet van middelen in het kader van de cofinancieringsbijdrage
άΪ̯Μν ̼͋ν̽·ι͋ϭ͋Σ ΊΣ ·͋χ ϭΪΪινχ͋Μ ϮΪι͇χ €25΅000 ζ͋ι Ζ̯̯ι ΊΣͽ͋Ϲ͋χ ϭΪΪι ζ͋ινΪΣ͋͋Μ ͋Σ €50΅000 ϭΪΪι
cofinanciering van de opzet van de faciliteit (materiële kosten). De bijdrage wordt ingezet voor het
programmamanagement rondom de verdere ontwikkeling van het LCAB en haar activiteiten en als
aanvulling op de cofinanciering bij nieuwe projecten.
Toelichting: De RAAK-mkb en de RAAK-publiek projecten die de kern vormen van de projectportfolio
worden slechts voor 50% gesubsidieerd, de andere 50% dient door de hogeschool en de andere
deelnemende partners gecofinancierd te worden.
De totale realisatie van het LCAB in 2018 is nog niet bekend. In de aanvraag wordt een totale
realisatie van €28 ͱΊΜΖΪ͋Σ ͽ͋ΣΪ͇͋ over de duur van de projectperiode (2 jaar). De huidige
inschatting is dat deze realisatie vrijwel zeker zal worden gehaald.
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Project EUPLANTCROPP
Verslag 1e halve jaar
Het project ‘Ontwikkeling van een internationale Research & Development (R&D)
structuur voor duurzame gewasbescherming vanuit de regio Holland Rijnland’,
kortweg EUPLANTCROPP, heeft twee specifieke doelen:
1. Het vestigen van het hoofdkantoor van de internationale R&D-structuur
EUPLANTCROPP in Leiden met alle daarbij komende, ondersteunende,
bedrijvigheid.
2. Een significante impuls geven aan de innovatie en duurzaamheid van de
Greenports, Duin- en Bollenstreek, regio Boskoop en Aalsmeer door het
genereren van een tiental, internationale, R&D-projecten gedurende de
looptijd van het project, die vervolgens fungeren als vliegwiel voor het
genereren van verdere R&D-investeringen.
Holland Rijnland heeft een cofinanciering van € 24.000, inclusief BTW, beschikbaar
gesteld bij schrijven van 20 februari 2018. Dat bedrag is bestemd voor het inhuren
van een projectmanager op basis van 10 uur per week netto. Deze manager is met
ingang van 1 maart ingehuurd in de persoon van Dr. Jos Frantzen van Driehoek
Research Support BV te Leiden. Hij is auteur van dit verslag. De looptijd van het
project is van 1 januari tot en met 31 december 2018.
In het vervolg zullen de tussentijdse resultaten worden belicht aan de hand van de
drie typen activiteiten van het project, acquisitie van R&D-projecten, certificering van
R&D-voorstellen, en structuurvorming.
Acquisitie projecten
Op basis van een initiële lijst zijn uiteindelijk 73 contacten gelegd binnen Holland
Rijnland en de drie relevante Greenports (zie Tabel 1, volgende pagina). Dat ging
middels een persoonlijke brief plus telefonische navraag voor een reactie. Bijna de
helft (44%) was zonder meer positief over de R&D-mogelijkheden van
EUPLANTCROPP. Een kleine minderheid (16%) zag geen toegevoegde waarde in
EUPLANTCROPP. De rest (40%) gaf geen duidelijk signaal af of was onbereikbaar
voor een nadere reactie.
De positieve reacties werden opgevolgd door een uitvoerig gesprek. Daarin werden
de mogelijkheden van duurzame gewasbescherming besproken. Dat resulteerde in 8
concrete projectideeën (zie Tabel 1, volgende pagina). De opvolging van een aantal
positieve contacten loopt nog, casus quo is na de vakantieperiode gepland. Van die
8 projectideeën zijn er inmiddels 4 opgepakt om verder uit te werken tot een
onderzoeksvoorstel. De andere 4 volgen na de vakantieperiode.
De acquisitie van projecten verloopt al met al naar wens. De verwachting is dat er
na de zomer nog 3-5 projectideeën voortkomen uit de gelegde, en eventueel
additionele, contacten. Dat dient uiteindelijk voldoende te zijn om 10, of meer, R&D
projecten te kunnen initiëren.
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Tabel 1. Overzicht van activiteiten geordend naar hoofdtypen en tijd binnen het project (0 –
12 maanden) zoals geformuleerd in de aanvraag en de realisatie medio juli (in rood). Zie ook
tekst.
Type activiteiten
Tijd
(maanden)

0–2

Acquisitie projecten

Lijst van contacten
Gereed

3–8

Contact 50 bedrijven/
belangenorganisaties
73 contacten
Uitwerken 10
projectvoorstellen

6 – 12
Start uitwerken 4 van
de 8 projectideeën

Certificering voorstellen

Structuurvorming

Ontwikkeling criteria

Inventarisatie
faciliteiten en
gebruikskosten leden

Gereed
Instellen onafhankelijk
panel van experts
Loopt

Certificering 10
projectvoorstellen
Nog niet van toepassing

2 van de 7
Uitbreiden Vereniging
met leden/faciliteiten
4 nieuwe leden
Inschakelen leden bij
projectvorming
Actief

Certificering R&D-voorstellen
Criteria voor certificering van R&D-voorstellen zijn ontwikkeld en goedgekeurd door
de Algemene LedenVergadering van EUPLANTCROPP (Tabel 1). Die criteria hebben
betrekking op de kwaliteit van, de onderbouwing van de vraagstelling, de
methodologische aanpak, de beoogde inzet van menskracht en faciliteiten, de
verwachte resultaten, de tijdslijnen en het benodigde budget. Kortom, alle criteria
voor een hoogwaardig onderzoeksvoorstel dat gebruikers, of andere investeerders,
willen financieren.
Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met kandidaat-leden voor het onafhankelijk
panel van experts. Het blijkt een uitdaging te zijn om geschikte kandidaten te vinden
vooral door de eis dat ze onafhankelijk dienen te zijn van EUPLANTCROPP en haar
(kandidaat)leden. Daarnaast is het belangrijk dat er een evenwichtige samenstelling
is van de commissie wat betreft, de verhouding bedrijfsleven en academie,
geografische spreiding, en natuurlijk vakinhoudelijk om alle aspecten van duurzame
gewasbescherming af te dekken.
Naar verwachting komen de eerste onderzoeksvoorstellen op zijn vroegst in
september naar het panel van experts, de certificeringscommissie. Het is zaak dat er
op dat moment minimaal 3 leden in het panel zitten.
Structuurvorming
Van een deel van de leden in 2017 zijn uitgebreide inventarisaties beschikbaar wat
betreft de faciliteiten en kennis die zij beschikbaar stellen aan gebruikers (Tabel 1).
Eén lid heeft aangegeven dat organisatorisch niet te kunnen behappen en daarvan
zal dus ook geen inventarisatie beschikbaar komen.
__________________________________________________________________________
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Figuur 1. Het beoogde functioneren van EUPLANTCROPP na voltooiing van
de opstartfase in 2018. Het ‘Holland Rijnland’ project richt zich op het
realiseren van het centrale deel dat gaat van gebruikers, via gecertificeerde
voorstellen, naar projecten in uitvoering bij leden van de Vereniging.

Inmiddels is de Vereniging EUPLANTCROPP uitgebreid van 7 naar 11 leden (Tabel 1,
vorige pagina). Naast Nederland is EUPLANTCROPP nu sterk vertegenwoordigd in
Spanje en Italië. In die landen wordt gewerkt aan het opzetten van lokale
steunpunten. Ook de uitbreiding naar Centraal- en Oost-Europa krijgt vorm met het
lidmaatschap van de Universiteit van Levenswetenschappen in Praag. Er zijn op dit
moment 5 kandidaatleden. Een kandidaatlid wil zeggen dat er binnen de organisatie
een goedkeuringsprocedure loopt tot toetreding. Naast (kandidaat)leden zijn er een
vijftal potentiële leden geïdentificeerd. Die kunnen in meerdere opzichten een
beduidende aanvulling voor EUPLANTCROPP betekenen.
Bij het uitwerken van de 4 R&D-voorstellen tot nu toe, is gebruik gemaakt van de
experts van een tweetal leden (Tabel 1, vorige pagina). Daarnaast werd duidelijk
welke additionele leden nodig zijn voor de uitvoering van de R&D-projecten. Die zijn
toegevoegd aan de lijst van potentiële leden (zie voorgaande alinea).
Al met al verloopt de structuurvorming naar wens. De Vereniging breidt langzaam
maar gestaag uit, zowel inhoudelijk als geografisch. Er is een duidelijke visie
ontwikkeld op de verdere uitbreiding.
Tot slot
Er is nog het nodige werk te verzetten ter realisatie van het concrete projectdoel van
minimaal 10 R&D-projecten te initiëren vanuit de regio. Het begin is er.
EUPLANTCROPP is overwegend positief ontvangen in de regio en de leden zijn bereid
te investeren. Dat laatste geldt niet alleen voor tijd maar ook geld. We hebben in het
eerste half jaar van het project een beduidende stap gezet naar het realiseren van
onze strategie, zoals vereenvoudigd afgebeeld in bovenstaand plaatje (Figuur 1).
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Opgesteld door:
Martina Vijver, Henrik Barmentlo, Maarten Schrama, Jasper Williams
Universiteit Leiden, CML, Postbus 9518, 2300 RA, Leiden// Tel: 071-5275615, vijver@cml.leidenuniv.nl

Betreft: Voortgangsrapportage Holland-Rijnland

Wat is het Levend Lab – en waarom is het uniek?
De nieuwste uitbreiding van het BioScience Park van de Universiteit Leiden is het Levend Lab. Dit
“laboratorium in de buitenlucht” bestaat uit 38 sloten van 10 meter lang. Het lab is met een zeer
succesvolle crowdfundings-actie tot stand gekomen. Hier zullen de komende jaren allerlei
veldexperimenten worden uitgevoerd, waar ook nadrukkelijk mee naar buiten getreden wordt. Door
deze opzet is het een grootschalige onderzoekslocatie waar onder realistische condities experimenteel
onderzoek wordt naar de effecten van verontreinigingen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen gebruik en
bemesting, of plastics) en ander menselijke activiteiten (bijvoorbeeld lichtvervuiling, habitat
vernietinging, introduceren van exoten) op zoetwatersystemen en omringende land. Deze realistische
omstandigheden hebben een grote meerwaarde ten opzichte van het uitvoeren van testen in het
laboratorium. Deze meerwaarde uit zich o.a. in het feit dat de condities in het lab ecologisch relevant
zijn, immers 1) we onderzoeken niet slechts een enkele standaard toetsdier danwel plant wordt
onderzocht maar juist volledige gemeenschappen zoals die ook in natuurlijke omgevingen aanwezig zijn,
2) de looptijd: menselijke invloeden zijn vaak pas na langere tijd zichtbaar terwijl lab-proeven vaak zeer
kortlopend zijn. Dit lab geeft ons de mogelijkheid om experimenten in te zetten die de realistische
langere termijn-effecten vinden.
Voor meer informatie, zie:
1) www.facebook.com/levendlab (elke week 2 keer update)
2) www.levendlab.com (onregelmatige updates)

Op de Levend Lab faciliteit werken vele onderzoekers, er draaien academische cursussen en het wordt
bezocht door schoolklassen. Het heeft een uithangbordfunctie en er worden regelmatig rondleidingen
gegeven.

Outdoor veldfacil
ciliteiten om onderzoek samen te brengen
De effectieve positionering van wetenschappelijke infrastructuur is voor bètawetenschappelijk
onderzoek van groot strategisch belang. Dit geldt op allerlei niveaus van internationaal tot
afdelingsniveau.
Deze veldfaciliteiten :
- verbinden ecotoxicologie aan ecologie
- regionale vraagstukken met bollenteelt, intensief landgebruik, RWZIs
- verbinden van het groene cluster CML-Naturalis-Hortus
- verbinden de verschillende lijnen van de CB afdeling
- kennisontwikkeling voor verschillende doelgroepen
- locatie voor buitenonderwijs

Samenvatting outreach-activiteiten
Media
Een greep uit de recente publicaties / verschijningen:
NPO2 – De Monitor. Televisie uitzending.
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/schade-door-bestrijdingsmiddelen
KRO-NCRV – De monitor. Online artikel.
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/watervlooien-2500-keer-gevoeliger-voor-chemische-stofdan-we-dachten
Leidsch Dagblad.
https://www.leidschdagblad.nl/playlist/leiden-uitgelicht/artikel/wereld-van-waterdiertjes-36slootjes
Sleutelstad FM – Science 071. Live radio uitzending.
https://soundcloud.com/sleutelstad/2018-06-13-ecotoxicoloog-henrik-barmentlo-over-hetonderzoek-bij-het-levend-lab

30-05-2018 Leidsch Dagblad 

16-11-2016 Trouw p. 11

09-09-2017 NRC Bijlage 

16-11-2016 Hoogheemraadschap Rijnland

17-06-2017 Bionieuws 

16-11-2016 Leidsch Dagblad (Regionaal p. 11)

09-06-2017 Universiteit Leiden 

14-11-2016 Universiteit Leiden

08-06-2017 Radio 1.nl 

14-11-2016 Bloembollenvisie

08-06-2017 Volkskrant 

14-11-2016 AgriHolland

16-05-2017 Universiteit Leiden 

14-11-2016 KNW (Koninklijk Nederlands
Waternetwerk)

19-4-2017 Leidsch Dagblad
14-11-2016 NOS
27-3-2017 Universiteit Leiden
14-11-2016
24-03-2017 De Kennis van Nu
24-03-2017 Radio 1.nl
18-11-2016 Vroege Vogels

14-11-2017

ty.nu
Omroep West

Voor meer publicaties, zie:
https://levendlab.com/in-de-media/

Conferenties
Presentatie bij het Society of Environmental Toxicology and Chemistry congres. Mei 2018.
https://www.setac.org/store/ViewProduct.aspx?id=11710512&hhSearchTerms=%2522rome+and
+abstract%2522
Presentatie ASLO conferentie, Februari 2017 Chemical-induced impacts on cross-ecosystems

Rondleidingen
Datum

Wie

Hoeveel

Juni 2017

Opening

150 deelnemers

Juni 2017

CWE symposium

50 deelnemers

2017

Cosun Corporate + SuikerUnie

16 deelnemers

2018

Rijkswaterstaat

30 deelnemers

2018

RIVM – lab uitje

35 deelnemers

Mei 2018

Groep duitse staatsecretarissen van
bundesrepublieken Organisatie door
Ministerie van LNV

20 deelnemers

Mei 2018

Radboud Universiteit, triple E lectures

5 deelnemers

Mei 2018

Martijn Ridderbos CvB

3 deelnemers

Juni 2018

Hoogheemraadschap van Rijnland

20 deelnemers

Juni 2018

Shell

20 deelnemers

Sept 2018

Alumni verenging Leidse Univ

150 deelnemers

Aug 2018

Leidse Biologen vereniging

70 deelnemers

Oct 2018

Nefyto gewasbeschermingsvereniging

45 deelnemers

Overzicht
cht acti
ctiviteiten op gebied van educatie
Stagiaires
Universitei
teit Leiden
In seizoen 2017 hebben vier bachelorstudenten van de opleiding Biologie aan de Universiteit
Leiden stage gelopen bij het Levend Lab:
-

Wouter Kant: The separate and joined effects of thiacloprid and nutrients on ditch
macrofaunal biodiversity
Elinor M. Parmentier: Single and joint effects of nutrients and thiacloprid on Chironomus
riparius
Lorenzo Kohinor: The single and joint effects of thiacloprid and nutrients on food web
components in experimental ditches
Marc Maurits: Beta-diversity as a key-component of biodiversity?

In seizoen 2018 hebben 3 biologie bachelor studenten van de Universiteit Leiden stage gelopen
bij het Levend Lab:
-

Jo-Anne Bartels: Effect of thiacloprid on aquatic ditch biodiversity.
Laura Vriend: Effects of thiacloprid on survival, physiology and behaviour of Ischnura
elegans in outdoor experimental ditches
Janneke van der Horst: The effect of thiacloprid on the emergence of insects

MBO Leiden
Tevens hebben 2 MBO studenten niveau 4 van de Hogeschool Leiden, opleiding medischbiologisch analist stage gelopen:
-

Justin Knetsch (Sept 2017-Juni 2018).(heeft vervolgens mede dankzij deze stage een baan
bij het lab aan de VU gevonden)
Mitchel van ’t Riet (Sept 2018- Febr 2019)

Basisscholen
In 2017 zijn er 8 schoolklassen geweest van elk 30 kinderen: zij hebben het verwonderen pakket
aangeboden gekregen. Samenwerking met Technolab, gemeente Leiden en Levend Lab team.
In 2018 zijn er 12 schoolklassen geweest van elk 30 kinderen: zij hebben het verwonderen pakket
aangeboden gekregen. Samenwerking met Technolab en Levend Lab team.

Academische cursussen
-

College tour Environmental Sciences (BSc-cursus LUC)
College tour Environmental Sciences (BSc-cursus UL biologie)
College tour Ecotoxicology (BSc-cursus LUC)

Overzicht
cht onderzoekswerkzaamheden
Huidige personeel en samenwerkingen
2017 - doorlopend: 

Maarten Schrama, Krijn Trimbos, Martina Vijver, Henrik Barmentlo, Olivier
Burggraaff.

2017 – 2018: 

Participatiemedewerker: Els Baalbergen, Dirk jan van Leeuwen

2017 – doorlopend: 

Studenten en stagiaires: circa 8 a 15 per jaar.

2017: 

Natuurkunde stagiaires Tjerk Oosterkamp, wordt doorgezet in 2018

2017: 

Bijenproject en planten Naturalis – Nieke Knoben, Koos Biesmeijer

2018 – 2022: 

Sterrewacht: project Olivier en Frans Snik

2017 – 2018: 

WUR analyses gewasbeschermingsmiddelen

2017 – doorlopend: 

Technolab personeel (6 mensen)

2017 – doorlopend: 

Hogeschool Leiden

2017 – 2018: 

Hoogheemraadschap van Rijnland: bodemproef

Aangesloten bij EU-consortium Aquacosms (website: http://mesocosm.eu/), waarbinnen allerlei
wetenschappers zijn verenigd. Hier wordt samengewerkt, en kunnen bezoekersbeurzen worden
aangevraagd (https://www.aquacosm.eu/transnational-access/).

Project aanvragen
De Regio Envelop en RegioDeal zijn ingediend (sept 2018) door de gemeente Leiden, Holland Rijnland,
Naturalis Biodiversity Center (NBC), Universiteit Leiden (faculteit wis- en natuurkunde).
Het voorstel heeft als titel: Biodiverse verstedelijking in de Leidse regio
De gevraagde bijdrage van het Rijk is bestemd voor het versterken van de biodiversiteit van de regio in
nauwe relatie met de toekomstige verstedelijkingsopgave, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
Structureel karakter
De financiering vanuit de Regio Envelop heeft betrekking op het onderzoek, de uitvoering van de
groenprojecten en het uitdragen van de resultaten naar burgers en de regiopartners. Deze onderzoeks-,
uitvoerings-, en participatieprojecten worden geïnitieerd vanuit respectievelijk de kennisinstituten, de
landschapstafels en Holland Rijnland (als overkoepelende uitvoeringsorganisaties) en de betrokken
gemeenten.
Governance

Ten behoeve van de regiodeal wordt een werk- en stuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van de
betrokken partners. In beide groepen is de stadsecoloog aanwezig die functioneert als kwartiermaker.
De kwartiermaker kan acties aanjagen, partijen faciliteren en partijen op hun eigenaarschap wijzen. De
kwartiermaker zorgt voor continuïteit in het functioneren van de werkgroep en de stuurgroep en is
bevoegd namens de werk- en stuurgroep te handelen, wanneer dit aansluit bij de doelen in de regiodeal.
De verantwoording van de onderzoeksprojecten ligt bij de kennisinstituten, de beleidsmatige
verantwoording van de uitvoeringsprojecten ligt bij de betrokken gemeenten (colleges B&W), de
landschapstafels (stuurgroep) en Holland Rijnland (DB).

Resultaten onderzoek 2017
Eerste stuk gepubliceerd

Het eerste wetenschappelijke stuk met data afkomstig uit het Levend Lab is momenteel
gepubliceerd. Het stuk beschrijft de losse en gecombineerde effecten van de insecticide
(neonicotinoide thiacloprid) en kunstmest (nutrienten) op vier verschillende ongewervelde
soorten. In het artikel maken we een vergelijking met een laboratorium opzet en laten we zien
dat toxiciteit in de natuur hoger kan zijn dan in het lab. Dit kan komen door stress op stress
resultaat (de natuur is een stressvolle omgeving). Verder werd duidelijk dat een verhoogde
nutriënt concentratie veel van de toxiciteit tenietdeed.
Barmentlo
tlo SH, Parmentie
tier EM, de Snoo GR,
GR, Vijver MG, 2018. Thiacloprid-Induced Toxicity
tal Ditches. Environmental
tal
Influenced by Nutrients: Evidence from In Situ Bioassays in Experimental
Toxicology and Chemistry 37(7), 1907-1915.
Abstra
tract:
Many studies show that neonicotinoid insecticides cause toxicity to aquatic invertebrates. Some
studies report that insecticide toxicity may differ in combination with other agrochemicals under
realistic field conditions. To explore such altered toxicity further, we aimed to determine the single
and combined effects of environmentally relevant levels of the neonicotinoid thiacloprid and
nutrients to different endpoints of four aquatic invertebrate species. Animals were exposed to
these agrochemicals using a caged experiment within experimental ditches. We observed
thiacloprid-induced toxicity for two crustacean D. magna and A. aquaticus and for one out of two
tested insect species C. dipterum. We observed no toxic effects for C. riparius at the time weighed
average test concentration of 0.51µg thiacloprid/L. For D. magna, the observed toxicity expressed
as LOEC (Lowest Observed Effect Concentration) on growth and reproduction was present at
thiacloprid concentrations that were a 2456 fold lower than laboratory derived LOEC values. This
shows that these species, when exposed under natural conditions, may exhibit neonicotinoidinduced toxic stress. Contrary to the low nutrient treatment, such toxicity was often not observed
under nutrient enriched conditions. This was likely due to the increased primary production that
allowed for compensatory feeding. These findings warrant for the inclusion of different feeding
regimes in laboratory experiments in order to retrieve the best estimates of neonicotinoid-induced
toxicity in the natural environment.

Twee
weede stuk
tuk in voorbereiding
Het tweede manuscript wordt momenteel voorbereid. Hier onderzochten we de losse en
gecombineerde effecten van de neonicotinoide thiacloprid en nutrienten op diversiteit en
structuur van de gemeenschap van ongewervelden:
Dra
Draft title:
Environmentally relevant concentrations of neonicotinoids and nutrients diverge naturally
assembled aquatic macrofauna communities
Dra
Draft abstra
tract:
Freshwater ecosystems support a diverse array of organisms that are essential for a wide range of
important ecosystem processes. It is increasingly acknowledged that human pressures on
ecosystems result in a biodiversity decline that, in turn, jeopardizes the functioning of these
systems. To adequately manage and conserve these ecosystems, it is essential to study how
human-induced pressures structure aquatic ecosystems. As such, obtaining reliable predictions on
how the single and joint effect of pesticides and eutrophication affect the diversity and
functioning of the organisms living therein requires experiments that disentangle the single and
interacting pressures that operate on aquatic communities.
Here, we used naturally assembled ecosystems consisting of 36 water bodies to distinguish three
hypotheses on the single and joint effects of environmentally relevant concentrations of fertilizers
and thiacloprid on naturally assembled aquatic invertebrate communities: 1) addition of fertilizer
and neonicotinoids result in qualitatively different shifts and the interaction is intermediate to
both treatments, 2) a qualitatively different shift in community composition but one of the
pressures is masking or nullifying the effect of the other, or 3) there is no effect of thiacloprid and
no interaction with fertilizers. Moreover, we test whether these effects are consistent on the short
as well as the medium to long term.
Our results show that both fertilizers and thiacloprid result in shifts in community composition
when communities are exposed at environmentally relevant concentrations. Moreover nutrient
additions result in masking of the effects of thiacloprid on specific invertebrate species groups, but
not on community state. Moreover, after four months there was recovery of communities exposed
to thiacloprid, but still noticeable divergence. The community exposed to nutrients continued to
diverge from the communities in the control treatment.
Overall, our results suggest that different classes of agrochemicals can induce non-additive shifts
in natural aquatic invertebrate communities, both on the short as well as medium term, with
important repercussions for ecosystem functioning.

Financiële verantwoording
Activiteiten en werkzaamheden gefinancierd door Holland Rijnland

Onderhoud en inrichting
Tijdelijke aansluiting elektriciteit Rhijnhofweg 6
dubbelstaafmatafrastering
Drainzand incl. transp.
Rijplaten laden en lossen/kraanwagen
475 st autochtoon bosplantsoen
Reiskosten samples Levend Lab (Mw E. Baalbergen MS
Inrichting Levend Lab (2) (Dhr S.H. Barmentlo MSc)
Bouw Levend Lab (Dhr S.H. Barmentlo MSc)
Benodigdheden Levend Lab (Dhr Dr. M.J.J. Schrama)
Slaan aardpen Oegstgeest 6/4
Kraan voor ingraven PVC-bakken
Maken tijdelijke toegang met rijplaten
Verplaatsen unit Levend Lab 14/3
Onkosten experimenten (Dhr S.H. Barmentlo MSc)
Doorbelasting kosten ivm gebruik auto kst. FWN kw
Insect-sampler (Dhr S.H. Barmentlo MSc)

Openstellen voor de regio
Schoolklassen (pedagoog + technolab)
Schoolklassen (pedagoog + technolab)

1,984.40
847.00
439.23
647.35
123.75
18.91
13.53
78.40
192.73
1,407.67
810.70
1,018.82
423.50
41.10
20.00
91.58

Liander N.V.
Hexta
Imthorn Civiel B.V.
Imthorn Civiel B.V.
Stichting Heg & Landschap

Heijmans Utiliteit BV
Imthorn Civiel B.V.
Imthorn Civiel B.V.
v.d. Sluis Transport BV
Kosten vervoermiddel

3,400.00 Technolab Leiden
3,537.50 Technolab Leiden

Sloten schonen en vervuiling kwantificeren
Uitgevoerde analyses 114 samples
4x Rapport Sediment 16/11
Pesticiden analyses 31
Pesticiden analyses 40x
42x P-Olsen analyses+38x NO3/NH4/PO4 in water

310.37
363.00
1875.50
2420.00
283.88

N Instituut voor Ecologie
Groen Argo Control
WUR
WUR
N Instituut voor Ecologie

Totaal = 20348,92 euro (dit betreft een tussentijdse vermelding, 2019 is niet meegenomen en wordt
opgenomen in het eindverantwoordingsrapport)

De financiën (tussen 2016-2018) van het Levend Lab worden gedragen
door: Universiteit Leiden faculteit Wis en Natuurwetenschappen, Instituut voor Milieuwetenschappen,
Instituut voor Biologie Leiden, Hoogheemraadschap Rijnland, Naturalis, Rabobank, Waterschap
Zuiderzeeland, Fam Boersema, Baseclear, Jaegers en Soons nu geheten FT-advocaten, Waterschap
Limburg, Dr. Reddys, ICLON, ASPASIA NWObeurs van Vijver, Holland Rijnland en de crowdfundings actie
van 2016.
De totale financiële lasten liggen in de miljoenen euro. Een groot deel wordt gedragen door de UL
faculteit en beslaat de vierkante meters grond. Grondprijs voor lab/productie 350 euro per m2 BVO excl
BTW. (erfpachtcanon 50 jr) vanuit faculteit betaald. De specifieke onderzoeksactiviteiten worden
betaald uit onderzoeksbeurzen.

Wat krijgt de donor?
1)  Vermelding van logo’s op bord bij de ingang van experiment status: in de maak, concept
hieronder. Dit wordt mogelijk nog een ander item waarbij het geïntegreerd wordt in het
meubilair/ picknick tafel of op de lab unit.
2)  Rondleiding/ excursies: zie verslag
3)  Via publicaties, blog en facebook updates: https://www.facebook.com/levendlab/ (okt 2018): zie
verder verslag
4)  Vernoemd op de website https://levendlab.com/

Beoogde bord, omgevingswet geeft max grootte van 3 m x 2 m

