Totaal bedrag beschikbaar in RIF
Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten)
Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2012-2016 (max 25% van inrichtingskosten)
Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2014-2018 (max 25% van inrichtingskosten)
Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2018-2022 (max 25% van inrichtingskosten)
Totaal vastgelegd in Blijst UO LOL 2017-2021 en aanvullingen op UO LOL (max 25% van inrichtingskosten)
Totaal vastgelegd
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014:
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2012-2016:
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2014-2018:
Totale inrichtingskosten groenprojecten (inclusief aanvullingen) 2018-2022:
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2022:
Restant beschikbaar in RIF
naam

project

Gemeente

K. ClusterLeidse Ommelanden- uitvoeringsovereenkomst 2017-2021
Boterhuispolder
aanleg fiets-en wandelpad
Teylingen

€ 20.000.000
€ 3.005.895
€ 2.115.710
€ 4.648.840
€ 1.629.440
€ 1.720.630
€ 13.120.514
€ 11.831.015
€ 8.776.444
€ 20.421.298
€ 13.417.477
€ 54.446.234
€ 6.879.486

toelichting

Stand van zaken
april 2019

aanleg fietspad Zijldijk-Leidse Weg, aanleg Boerenwandelpad
langs de Zijp en aanleg van natuurlijke weidegronden

in uitvoering

inrichtingskosten

RIF-bijdrage
Holland Rijnland

€ 2.830.487
€ 664.000

€ 715.122
€ 166.000

€ 325.000

€ 81.250

€ 48.000

€ 12.000

€ 120.000

€ 30.000

Leidse Waterpoort

aanleg waterverbinding

Teylingen

Realisatie waterverbinding NS Station Sassenheim- Kagerplassen

Uitvoering 19-20

Belevingsroute Kaas

aanleg belevingsroute

Zoeterwoude

Realisatie belevingsroute vanaf Leidse Singel naar Zoeterwoude

Bijenerven en bijentuinen

inrichting bloemrijke bermen
en realisatie groene daken

Zoeterwoude

Inrichting bloemrijke bermen en realisatie groene daken

Gerealiseerd
administratieve
afhandeling
2020 opstarten
21/22 uitvoeren

Groene infrastructuur Rijndijk biodiverse en bloemrijke
inrichting Rijndijk

Zoeterwoude

Biodiverse en bloemrijke inrichting terrein Oosthoek/Rijneke
boulevard project is onderdeel biodiversiteit Grote Polder. Doel is
te komen tot boeiend, bloeiend bedrijventerrein

3e/4e kwartaal
2019 start
uitvoering

€ 230.000

€ 57.500

Elfenbaan

herinrichting fietspad

Zoeterwoude

Ecologische herinrichting en opwaardering fietspad en omliggend
gebied

DO 2e/3e kwartaal
2019 3e/4e
kwartaal 2019start
uitvoering

€ 201.013

€ 57.753

Laantje van Van Wissen

inrichting laantje

Voorschoten

Recreatief, ecologisch en biodiverse inrichting van het laantje

vergevorderd
uitgevoerd

€ 90.474

€ 22.619

Stenen brug Duivenvoorde

herstel brug

Voorschoten

Herstel huidige brug in oude karakteristieke stenen staat

DO

€ 100.000

€ 25.000

Wandelpad
Oegstgeesterkanaal

Aanleg Wandelpad

Oegstgeest

Realisatie wandelpad langs noordelijke oever Oegstgeesterkanaal

Aanleg najaar 2019

€ 55.000

€ 13.750

De Bult fase 2

Invulling natuurbelevingstuin

Kaag en Braassem

Verdere invulling natuurbelevingstuin de Bult verbinden van de
natuurbelevingstuin met de Ringvaart

Uitvoering 19-20

€ 80.000

€ 20.000

Sleepboothaven Leiden

Aanleg steiger

Leiden

Realisatie aanlegsteiger voor historische sleepboothaven

project wordt
waarschijnljk terug
getrokken

€ 195.000

€ 48.750

Groene stadsrand Korte
Vlietpad

Leiden

Leiden

versterken groene inrichting Korte Vlietpad/Hooghkamerpark

€ 537.000

€ 134.250

Aanleg recreatieve fietsverbinding langs duinrand ten zuiden van
Katwijk

Uitvgevoerd,
administratieve
afhandelig
DO uitvoering 19
20

Fietspad naar zee

aanleg fietspad

Katwijk

€ 185.000

€ 46.250

B lijst Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2021
Valkenburgse Meer
Ecologische en recreatieve
Katwijk
herinrichting

Vergroening en ecologische herinrichting terrein/oevers

Uitvoering 19-20

€ 5.289.520
€ 503.780

€ 1.322.380
€ 125.945

Ruine Teylingen

Restauratie

Teylingen

Opknappen en restaureren ruine

Afgerond,
administratieve
afhandeling

€ 40.500

€ 10.125

Vergroening Duivenvoorde

Ecologische inrichting

Voorschoten

Vergroenen en herinrichten weidegronden aangrenzend aan het
park

Planfase

€ 500.000

€ 125.000

Tulpen vertellen

Realisatie route en inrichting
boulevard

Kaag en Braassem

Realisatie tulpenroute en inrichting boulevard langs
Braassemermeer

Uitvoering 19-20

€ 219.240

€ 54.810

A4 Informatiecentrum

Groene inrichting realisatie
infocentrum

Leiderdorp

Groene- en ecologische inrichting bij informatiecentrum A-4
Realisatie poort naar Groene Hart

Uitvoering 19-21

€ 2.710.000

€ 677.500

Oostvlietpolder fase 3

Aanleg recreatieve
verbindingen en ecologische
zone
Groene en ecologische
inrichting

Leiden

Aanleg fiets-en wandelpaden, inrichting en ecologische zone.
Aanhechting bij park Cronestein

Planfase

€ 1.050.000

€ 262.500

Leiden

Vergroening en ecologische herinrichting terrein/oevers aanleg
brug

Uitvoering
natuurvriendelijke
oevers dit jaar,
brug in 2020

€ 266.000

€ 66.500

€ 1.593.000

€ 398.250

Stadsrand Stevenshof

Aanvullingen op Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden
Rondje Kagerplassen

Realisatie wandel-en
fietsroutes

Teylingen

Roodemolenpolder

Wandelpad en
natuurvriendelijke oevers

Teylingen

Kagerzoom

struinpaden natuurvriendelijke Teylingen
oevers

Wandelroute en nieuwe natuur Zwanburgerpolder Wandel-en
fietspad 1200m nieuwe natuur Zweilanderpolder Aanleg extra
voetveer
2400m wandelpad aanleg natuurvriendelijke oevers invoering
extensieve weidegronden

Oplevering einde
2019

€ 653.000

€ 163.250

Oplevering einde
2019

€ 240.000

€ 60.000

2000 meter nieuwe struinpaden aanleg natuurvriendelijke oevers
extensivering weide-en hooilanden

Uitvoering 20-21

€ 700.000

€ 175.000

€ 3.704.470
€ 149.700

€ 914.318
€ 37.425

€ 80.000

€ 18.450

L. Cluster Duin- en Bollenstreek - Uitvoeringovereenkomst 22 november 2018
parel Veldzicht
Erf en belevingsroute
Noordwijk
belevingswandelroute vanaf Museum Veldzicht door het
oplevering 2019
Vinkenveld naar de duinen, terug via Willem van de Bergh
Stichting of doorlopen naar boulevard. Poort, kruidentuin en
(pluk)tuin Veldzicht, belevingstuin W vd Berg stichting.
parel Strand en Duinen
herstel oude trimbaan
Noordwijk
locatie in de duinen natuurlijke inrichting met fitness toestellen en ontwerpfase

hang/rustplekken

parel Strand en Duinen

natuur/snoezelspeeltuin
Nederzandt

Noordwijk

thema verbindingen en
netwerken / parel Limes en
Merovingers

recreatieve en groene
inrichting Merovechpark, de
Horn

Katwijk

Erfgoedlijn landgoederen

inrichting noordelijke entree
en hoofdentree van het park
Rusthoff

Teylingen

Tuinmuur Calorama

Noordwijk

Erfgoedlijn landgoederen
Bloemrijke bermen

Prinses Irenelaan

Hillegom

Bloemrijke bermen

Rotonde Weerlaan - Voltstraat Hillegom

Bloemrijke bermen

bloemrijke bermen 2018
Noordwijk

Noordwijk

Bloemrijke bermen

Opwaarderen De Vliet

Katwijk

Parel Strand en Duinen

Calorama

Noordwijk

Parel Leeuwenhorst

Leeuwenhorst toegankelijk
fase 2

Noordwijk

Bloemrijke bermen

Sixlaan Hillegom

Hillegom

oplevering 2019

€ 190.000

€ 47.500

Op het Merovingisch grafveld, dat in de ondergrond aanwezig is,
komt een parkgebied dat goed is aangesloten op fiets- en
wandelnetwerken en ecologische structuren. Afdekken ivm
acheologische waarden, aanbrengen reliëf en elementen
geïnspireerd op de Merovingische cultuur, biodiversiteit oa
vleermuizen, verwilderingsbollen en natte natuur

in uitvoering

€ 824.100

€ 201.025

Opwaarderen entree zijde Kerklaan. Aanleg van een kleine
boomgaard met oude fruitrassen, een nieuwe fietsenstalling en
heesterbeplanting. De oude gemetselde pilasters worden
gerestaureerd en verplaatst
De restauratie van de 12 meter lange en 2,5 meter hoge
rondgebogen historische tuinmuur maakt onderdeel uit van een
groter en omvattender renovatie van de gehele tuin- en
parkaanleg. Tuinmuren zijn een karakteristiek onderdeel van veel
landgoedparken.
Aanplant van bermtype 3 (verwilderingsbollen onder bomen) in
een strook langs de Prinses Irenelaan gesitueerd in het Van
Nispenpark (voormalig landgoed Treslong)
Aanplant van bermtype 7 en 8 (vaste planten en gazon met
bollen) bij en in een rotonde in de rondweg van Hillegom.

Kerklaan
opgeleverd
administratieve
afhandeling
oplevering 2019

€ 115.500

€ 28.875

€ 48.400

€ 12.100

in uitvoering

€ 36.250

€ 9.063

in uitvoering

€ 45.720

€ 11.430

oplevering 2019

€ 38.300

€ 9.575

in uitvoering

€ 85.000

€ 21.250

restauratie vijver en aanleg natuurvriendelijke oevers,
in uitvoering
herinrichting historische haag en lanenstructuur, versterken
zichtlijnen op het landgoed en herinrichting rosarium en
voormalige moestuin
Masterplan Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure (2014):
in uitvoering
entree inclusief parkeervoorzieningen, een reconstructie van de
Gooweg om de entree en oversteek te integreren in het landgoed,
herinrichting lanenstructuur en aanleg brug Spiegelvijver,
vogelkijkscherm met informatiepaneel, inrichting recreatieve sport
en spel voorzieningen aan de oostzijde van de Gooweg

€ 235.000

€ 58.750

€ 933.500

€ 233.375

€ 296.000

€ 74.000

Bij strandovergang Langeslag komt een uitleef plek voor
kinderen, waardoor het naastgelegen Natura2000 gebied wordt
ontlast. De speeltuin biedt een veilige plaats waar kinderen hun
grenzen kunnen testen en verleggen in een natuurlijke
omgeving. Het educatiepunt geeft informatie over het
natuurgebied, de duinen als zeewering, de Atlantikwall en
Nationaal Park Hollandse Duinen. Bezoekers kunnen zo actief
betrokken worden bij het Nationaal Park Hollandse Duinen

hagen en bollen in buitengebied nabij Parel Space expo, vaste
planten verbindingsweg naar Boulevard en bollen op
bedrijventerrein nabij Parel Space expo
heesters en bollen langs watergang in wandelroutenetwerk

langs de N208 nabij Van Nispenpark (onderdeel van Parel Hof van in uitvoering
Hillegom), de weg naar het station en een lokale
wijkontsluitingsweg, Het betreft een groot oppervlakte door
vlakgroen en bermen. Het fiets- en wandelnetwerk passeren deze
plek. De Sixlaan bevat gebouwen van historische waarde, die
beter tot hun recht komen door de aankleding van de omgeving.
De aanleg sluit aan op de bloemrijke bermen langs de N208 in
Hillegom-Noord, die Hillegom met eigen middelen aanlegt

Verbindingen en netwerken

Bloemrijke bermen

Thema verbindingen en
netwerken
Parel Trekvaart

fietspad Dorpsweide

Katwijk

ontbrekende schakel langs de Rijn in het fietsknooppuntennetwerk
aanleggen inclusief 2 bruggen. Het fietspad heeft aansluiting op
een nieuwe ontsluitingsbrug over de Rijn die Katwijk met eigen
middelen aanlegt.
Katwijk
Katwijk
diverse doorgaande wegen binnen de bebouwde kom in het kader
van het gemeentelijke beleid om de openbare ruimte
natuurvriendelijker in te richten
Actualisatie netwerken
Hillegom Lisse
Het betreft de actualisatie van de netwerken voor fietsen en
Teylingen
wandelen met het opnemen van nieuwe aanvullingen en
ontbrekende schakels, extra routes en quick wins
bredere bekendheid trekvaart Hillegom, Teylingen Het project moet leiden tot het realiseren van (4) aanlandplekken
en belevingstops
en Lisse
en (10) informatievoorziening in de provincie Zuid-Holland. Ook
de provincie Noord-Holland sluit met twee aanlegsteigers en tien
informatievoorzieningen aan bij dit project. Dit moet leiden tot en
betere bekendheid van de trekvaart alsmede van de
cultuurhistorische elementen die vroeger en/of nu nog aan de
trekvaart hebben gelegen/liggen.

€ 400.000

€ 100.000

in uitvoering

€ 50.000

€ 12.500

in uitvoering

€ 51.000

€ 11.500

in uitvoering

€ 126.000

€ 27.500

vertraging door
onteigeningsproce
dure

