
     
      

    
        

wit – juridisch verplicht in een uitvoeringsovereenkomst 
rood- officieel ingetrokken, dus niet meer juridisch verplicht 
geel – vastgesteld, definitieve bijdrage 
oranje – project wel opgeleverd, maar nog niet administratief afgehandeld 



    
  

     
                

    
            

 
    

   
 

   
 

           
         

        

     

             
       

        
    

 
 

    

              
      

        
       

    
      

  
          

    
        

     
      

 
           

        
          
       

   
    

    
       

  
      

      
   

     

            
    

    

           

        

Bijlage 2 Onderbouwing Projecten Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 
Projectenlijst Uitvoeringsovereenkomst 2010-2014 

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 3.005.895 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 11.831.015 
- Restant beschikbaar in RIF € 16.994.105 

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
april 2019 

inrichtings-
kosten 

RIF-bijdrage 

€ 6.761.745 € 1.738.578 
2. Regionaal archeologisch 
park/groene schakel Matilo 

9,5 hectare recreatief 
cultuurhistorisch park 

Leiden Fase 2, 3 èn 4 van dit project behelst de realisatie van een regionaal 
archeologisch park rond een castellum dat vrij toegankelijk is, ruimte voor 
recreatie en evenementen biedt en als groene schakel in de stadsrand 
functioneert. 

afgerond 2015 
vastgesteld 160901 

€ 4.244.948 € 1.061.237 

3. Stad-land verbinding Leiden 
west 

4,4 hectare recreatief 
groen 

Leiden / Oegstgeest Groen recreatief park (Leeuwenhoekpark) en verbinding als onderdelen 
van de Biodiversiteitroute: een regionale, recreatieve, ecologische 
verbinding die loopt vanaf de Leidse Binnenstad door het Leiden Bio 
Science Park naar de Landgoederenzone. 

afgerond 2017 
vastgesteld 060519 

€ 1.232.000 € 356.142 

4. Stad-land verbinding Leiden 
noord 

circa 6 hectare Leiden naar 
Leiderdorp/ 
Teylingen 

Een groene, recreatieve verbinding vanaf het centrum van Leiden naar 
het Plassengebied en de Boterhuispolder. De verbinding Leiden noord is 
de ontbrekende schakel in deze route. Stedelijke groengebieden worden 
verbonden met de regionale groengebieden. Onderdeel van Tuin van 
Noord e.o.: circa 25 ha recreatief groen. 

ingetrokken 

5. Stad-land verbinding Leiden 
oost 

circa 500 meter recreatieve 
en ecologische verbinding 

Leiden naar 
Zoeterwoude 

Realisatie van langzaam-verkeer onderdoorgang A4: tunnel (circa 200 m) 
met fiets- en wandelpad aangesloten op langzaam-verkeerroute tussen 
Polderpark Cronesteijn naar de Groene Hart polders, en verbetering van 
nu reeds aanwezige ecologische verbinding. 

ingetrokken 

circa 38 ha recreatieve en 
ecologische inrichting 

Leiden De 1e fase betreft het realiseren van circa 38 hectare groen 
recreatiegebied en enkele recreatieve en ecologische verbindingen in de 
groene zone tussen stad en Groene Hart. Er zijn 2 vervolgfasen gepland 
waarbij in totaal 100 ha recreatief groen wordt gerealiseerd. 

afgerond januari 
2013 - vastgesteld 
150119 

€ 1.284.797 € 321.199 

€ 1.361.825 € 340.456 
7. Boterhuispolder fase 1 7,2 km wandel en fietspad, 

6400 m² water 
Leiderdorp en 
Teylingen 

Recreatieve ontsluiting en ommetjes en vergroting waterberging 
Boterhuispolder (verbrede watergangen en natuurvriendelijke oevers), 
delen ecologische verbinding Zuidzijdervaart/Stingsloot/Zijp. 

afgerond juli 2013 - 
vastgesteld 150416 

€ 1.238.753 € 309.688 

8. Eendenkooi Warmond 3 ha eendenkooi 
operationeel maken 

Teylingen herstel, renovatie en recreatief toegankelijk maken voor begeleide 
excursies van cultuurhistorische waardevolle eendenkooi. 

afgerond vastgesteld 
160324 

€ 123.072 € 30.768 

A. Cluster Stedelijke Agglomeratie – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 16 december 2010 - verlengd tot 1 maart 2019 

B. Cluster Veenweide en Plassen / Leidse Ommelanden - uitvoeringsovereenkomst ondertekend 6 en 14 juni 2011 

6. Oostvlietpolder 



    
  

  
          

     
         

        
  

 
   

 

    

     
 

  
 

        
       

        
   

  

    

     
  

     
   

   

       
 

   
   

 
 

  
 

 

         
         

     

     

   
  

    
 

      
      

   

 
   

    

    
        

       
  

  
    

        
 

  
  

    

    
 

    
 

         
          

    

      

        

          

€ 2.112.669 € 528.167 C. Cluster Duin- en Bollensteek – uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 25 en 27 juli 2011 
afgerond oktober 
2013 - vastgesteld 
17-11-2016 

vastgesteld 29-08-
2017 
Van Nispenpark 
uitgesteld/gaat niet 

11. Fiets-/wandelroute Oude 
Hillegommerbeek 

ingetrokken dd. 21 
januari 2013 

afgerond juli 2014 - 
vastgesteld 150416 

€ 393.629 

afgerond oktober 
2014 - vastgesteld 
150630 

€ 662.706 € 165.677 

€ 1.594.775 € 398.693 
afgerond maart 2014 
- vastgesteld 151006 

€ 1.525.501 € 381.375 

afgerond maart 2014 
- vastgesteld 151006 

€ 35.000 

afgerond mei 2013 -
vastgesteld 150818 

€ 34.274 

D. Cluster Duin Horst Weide / Land van Wijk en Wouden – Uitvoeringsovereenkomst ondertekend op 2 en 5 maart 2012 
14. Recreatief Transferium 3,2 hectare Zoeterwoude 

15. Avontuurlijk spelen 1 locatie Zoeterwoude 

16. Ecologische, bloemrijke en 2,5 km langs het Barrepad Zoeterwoude 
recreatieve verbindingen en Hellepad 

9. Ecologische verbinding 
Elsbroekpolder - Elsbroekpark 

10. Landgoederen verbinden 
Hillegom 

12. Wandelnetwerk Duin- en 
Bollenstreek 

13. Natuur en Recreatiegebied 
Vosse- en Weerlanerpolder 

Aanleg natuuroever langs Van Goghsingel en Hilinnenweg, die een 
verbinding maakt tussen de natuurgebied Elsbroekpolder en het 
Elsbroekpark. Dit is een schakel in de ecologische verbinding langs de 
Ringvaart Haarlemmermeer. De natuuroevers maken ook deel uit van de 
wandelroutes in Hillegom. 
Renovatie van de cultuurhistorische waardevolle Nispenpark en Hoftuin, 
herstel verbinding in landgoederenzone Leiden – Haarlem, invullen lokale 
wateropgave inclusief natte ecologische verbinding onder de N208. 
Recreatief rustpunt in fietsroute. 
Aanleg ontbrekende schakel in het fietsroutenetwerk Duin- en 
Bollenstreek, landschappelijke inpassing met historisch plantmateriaal. 

Het creëren van regionale, lange afstand wandelroutes door de Duin- en 
Bollenstreek en deze een oost-west verbinding te geven door de routes 
door te trekken naar de kustplaatsen 

Recreatiegebied met weidevogelbeheer, wandel-, ruiter- en fietspaden, 
ecologische oevers. Naast de RIF bijdrage draagt Holland Rijnland ook bij 
vanuit de ZZG overeenkomst. 

1,5 km ecologische 
verbinding 

3,5 hectare 
landgoederenparken 
herinrichten, opwaarderen 
en verbinden 
1 km fiets/wandelpad 
inclusief beplanting en 
straatmeubilair 
100 km gemarkeerde 
wandelroutes vertakt 
met 20 km ontsluiting 
agrarisch gebied en enkele 
landschappelijk 
interessante oost-west 
verbindingen 
29 ha recreatieve en 
ecologische inrichting 

Hillegom 

Hillegom 

Hillegom 

Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, 
Noordwijkerhout en 
Teylingen 

Hillegom, 
HHvRijnland 

Recreatief transferium omvat parkeerplaatsen, horeca, recreatieve 
elementen (bv fietsverhuur, varen), speelmogelijkheden kinderen en 
verkooppunt streekproducten. 
Ruimte speelplekken met natuurlijke elementen, aanvulling op regionaal 
aanbod. 
Ecologisch en recreatief kansrijke bermen herinrichten en inzaaien zodat 
in het gebied een netwerk van bloemrijke bermen ontstaat, mede ter 
bevordering van de biodiversiteit. 

€ 196.938 

€ 859.396 

€ 49.235 

€ 214.849 

€ 98.407 

€ 8.750 

€ 8.568 



   
  

     
                
                

    
    

            

 

    
     

   
  

     
 

      
       

     
       

   

  
    

  
 

   
 

   
    
    
    

 

       
     
       
   

 
 

    

      
 

      
  

 
  

 

    

      
 

     
       

    
   

 
  

 

    

  
  

    
   
  

       
       

     
    

      

                
      

 
   

    

    
   

 
  

 

   
   

 

      
      

      
       

        
        

  
  

    

           

      

Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland 
Projectenlijst Uitvoeringsovereenkomst 2012-2016 

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 3.005.895 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2012-2016 (max 25% van inrichtingskosten) € 2.115.710 

Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 11.831.015 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2012-2016: € 8.776.444 

- Restant beschikbaar in RIF € 14.878.396 

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
april 2019 

inrichtings-
kosten 

RIF-bijdrage 
Holland Rijnland 

€ 4.088.799 € 977.382 
1. Fietspad Zuidbuurt 0,8 km fietspad, weerszijden 

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

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

afgerond februari 
2015, 160222 
vastgesteld 

€ 1.185.760 € 296.440 

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

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

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

afgerond 2015, 
160222 vastgesteld 

€ 24.080 € 6.020 

3. park kasteel Duivenvoorde 20 ha recreatieve en 
ecologische inrichting 

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

afgerond september 
2015, vastgesteld 
07-07-2018 

€ 2.259.369 € 528.957 

4. Burgemeester 
Berkhoutpark 

5,4 ha recreatieve en 
ecologische inrichting 

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

afgerond maart 
2016 vastgesteld 
15-04-2017 

€ 525.765 € 131.441 

5. Recreatieve 
aantrekkelijkheid langs 
Velostrada 

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

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

afgerond in 2015 
vastgesteld 
15012018 

€ 38.000 € 9.500 

6. Duivenvoords polderpad 2965 m waarvan 1200 m in 
Voorschoten 

Wassenaar en 
Voorschoten 

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

afgerond maart 
2014 - vastgesteld 
141111 

€ 55.825 € 5.024 

€ 211.200 € 52.800 
7. Betere Beleving 
Bollenstreek, 
landschapselementen langs 
doorgaande wegen 

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

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

afgerond april 2016 
vastgesteld 28 11 
2016 

€ 211.200 € 52.800 

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

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



    
              

      
        

      
 

  
   
 
 

               
    

 
   
 

    
 

        
        

  
          

     
       

 

     

    
 

         
          

  
  

    

  
 

        
     
         

    
          

       
         
     

           
     

 
  

  
 

    

     
  

        
       

      

  
 

  
 

    

 
 

    
      

       
  

 
   

    

  
  

          
      

        

  
  

 

    

    
    

 
     

      
   

    
       

  

       

  
   
   

   
   

       
         

        

 
  

 
 
 

 

    

  
  

        
     

     
        
  

   

     € 4.476.446 € 1.085.527 
8. Ghoybos 18 ha recreatieve herinrichting 

productiebos 
Kaag en 
Braassem 

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

ingetrokken en 
opnieuw in de UO 
2014-2018 
opgenomen 

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

Kaag en 
Braassem 

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

Ingetrokken 

10. Fietspad Blauwe Polder 
naar Oud Ade 

2,25 ha fietspad (waarvan 875 
m aanpassing) 

Kaag en 
Braassem 

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

Ingetrokken 

11. Meerbrug Verhoging brug voor recreatie Kaag en 
Braassem 

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

afgerond mei 2014 
vastgesteld 160324 

€ 200.000 € 50.000 

12. Water-landverbindingen -
fase 1 

Passantensteiger Kaag en 
Braassem 

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

afgerond april 2014 
- administratieve 
afhandeling 

€ 22.896 € 5.724 

13. Ommetje Rijpwetering - 
Nieuwe Wetering 

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

ingetrokken 

14. Ommetje Rijpwetering - 
Oud Ade 

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

ingetrokken 

15. Pestbosjes herstel 25 geriefhoutbosjes Veelzijdig 
Boerenland 

Provinciaal project ter vergroting van de kwaliteit en de kennis 
van pestbosjes doormiddel van inventarisatie, onderhoud en 
voorlichting 

afgerond december 
2014, vastgetsteld 
via facturen 
Betaalorgaan POP 

€ 185.300 € 15.595 

16. Jan Dekkerbrug 
(principebrief) 

Opwaarderen en beweegbaar 
maken recreatieve brug 

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

afgerond mei 2013 -
vastgesteld inclusief 
10% meer- en 
bijwerk 140612 

€ 792.069 € 184.382 

17. Recreatie-eiland 
Koudenhoorn (principebrief) 

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

afgerond maart 
2014 - vastgesteld 
150120 

€ 1.545.981 € 385.526 

18. Uitkijkpunt Blauwe Hart 
en oplosssen knelpunt 
watersport 

uitkijkpunt en oplossen 
knelpunt 

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

afgerond april 2013 
- vastgesteld 
15042017 

€ 229.200 € 57.300 

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

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

Ingetrokken naar 
UO 17-21 

20. Kwaliteitsslag kuststrook 
Katwijk 

1500 m2 boardwalk, 5000 m2 

kleischelp-paden, 16 
duinovergangen naar het 
strand waarvan 6 toegankelijk 
voor mindervaliden, glooiende 
duinen en beplanting, 
uitkijkpunten 

Katwijk Kwaliteitsslag welke na de ingrepen ter versterking van de 
kuststrook (dijk in duin) de beleving van de duinen en het zicht op 
zee veiligstelt, de toegankelijkheid van de duin versterkt. 

bijdrage verhoogd 
in aanvullende 
overeenkomst jan 
2015, afgerond 
2015, vaststelling 
09092016 

€ 1.400.000 € 387.000 

21. Fietspad Ruigekade noord -
zuid Polder Achthoven 

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

Ingetroken naar UO 
14-18 

G Cluster Veenweide en Plassen - uitvoeringsovereenkomst ondertekend mei/juni 2013 



     
 

           
 

  
 

    

    
              

       
      

 
  
   

    
      

22. Bloemrijke bermen in de 
Leidse Ommelanden 

40 km Leidse 
Ommelanden 

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

afgerond 2014- RIF 
bijdrage niet nodig 

€ 101.000 € 0 

Cluster Stedelijke Agglomeratie - uitvoeringsovereenkomst project 23 ondertekend mei/juni 2013 € 0 € 0 
23. Matilo 1e fase Regionale elementen Leiden Onderdelen van fase 1 die een regionale functie hebben, zoals 

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

afgerond september 
2013 - project 
Matilo in geheel 
afgehandeld 

€ 0 € 0 



     
                
                
                
                
                      
           

    
    
    
    
  

            

 

     
   

  
 

      
     

     
        

  

         
      

   

  

  
  

 

     
       
    

  

  

   

    
    

       
          
       

    

 

   
 

   

    
       

       
       

        
 

     

 

  
 

  

       

                

            
        
         
       
       

       
 

 
 

   
  

    

       

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 3.005.895 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2012-2016 (max 25% van inrichtingskosten) € 2.115.710 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2014-2018 (max 25% van inrichtingskosten) € 4.648.840 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2018-2022 (max 25% van inrichtingskosten) € 1.629.440 
- Totaal van aanvullingen (B-lijst UO LOL en aanvullingen niet op B-lijst 2018-2022 (max 25% van inrichtingskosten) € 1.720.630 
- Totaal vastgelegd € 13.120.514 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 11.831.015 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2012-2016: € 8.776.444 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2014-2018: € 20.421.298 
Totale inrichtingskosten groenprojecten (inclusief aanvullngen) 2018-2022: 
Totale inrichtingskosten 2010-2022: 
- Restant beschikbaar in RIF € 6.879.486 

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
april 2019 

inrichtings-
kosten 

RIF-bijdrage 
Holland Rijnland 

€ 519.190 € 6.755.412 € 1.686.353 
1. Singelpark - Brug 
Huigpark-Blekerspark over 
Oude Herengracht 

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

uitv gepland 19-20 

2. Singelpark - locatie 
Zijlpoort 

brug Leiden Bij locatie Zijlpoort worden twee bruggen aangelegd, brug 
Zijlpoort-Ankerpark en de Havenkadebrug van Ankerpark naar 
havenkade over de Binnenoostsingel 

uitv gepland 19-20 

3. Singelpark - Brug 
Ankerpark-Meelfabriek over 
water hiertussen 

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

uitv gepland 19-20 

4. Singelpark - Brug 
Kaarsenmakersstraat-
Veerplein over Nieuwe Rijn 

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

uitv gepland 19-20 

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

vlonderbrug Leiden Verbinding Singelroute 5e Binnenvestgracht met publiek 
toegankelijke deel van de Hortus botanicus via een vlonderbrug 
over de 5e Binnenvestgracht onder het universiteitsgebouw. Met 
Rijksuniversiteit Leiden zijn nieuwe afspraken gemaakt over een te 
realiseren doorgang door het PJ Vethgebouw. Hiervoor is geen 
cofianciering nodig. 

uitv gepland 19-20 geen 
cofinanciering 
vanuit RIF 

6.Singelpark - Brug 
Arsenaalplein-Rembrandtpark 
I over Groenhazengracht 

brug Leiden Verbinding Singelroute vanaf Arsenaalplein naar Rembrandtpark uitv gepland 19-20 

6 bruggen in één aanvullende 
UO openomen 

Singelparkbruggen Uitvoering gestart in tweede kwartaal 2019 met uitloop begin 
2020 

€ 4.668.652 € 1.167.163 

7. Singelpark - Singelroute 
deel 1 

6,3 km routeaanduiding en 
infopanelen 

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

vergevorderd 
aangelegd, uitloop 
naar 1e kwartaal 
2020 

€ 522.933 € 130.733 

H. Cluster Groen recreatieve verbindingen en bestemmingen - uitvoeringsovereenkomst 22 januari 2015 



    
  

 

          
     

  

   
  

        
       

 

 
 

 

  

 
   

 

      
   

  
 

  

   
 

         
     
       

  

    

            
   

  
 

    

    
  

 
 

          
        

    

  

  

    

   
  

            
     

 

      

   
    

 

        
    

      

   
 

    

      
 

  
 

    

  
  

   

         
    
    

  

 

    

  
  

   
 

     
  

        
    
    

      

  
  

   

             
    
    

     

  
 

      
       

     

 
 

 

    

  
  

    

            

  
  

   

     
 

    

  
   

  

       

  
   
 

       

        

8. Oostvlietpolder groen en 
recreatieve voorzieningen 
fase 2 

21 ha groen inrichting en 
paden 

Leiden ontwikkelen recreatieve en ecologische verbindingen, beleefbos, 
plasdras zone en bijentuin met bijenstal 

Uitgevoerd 2016-
2018 

9. Stad-Landverbindingen -
groene recreatieve routes 

40 km fietsroute Leiden Realisatie 8 bewegwijzerde belevingsroutes en Verbetering groene 
recreatieve verbindingen van de stad naar recreatie- en 
natuurgebieden 

Vergevord 
uitgevoerd uitloop 
naar 2020 

10. Stad-landverbinding 
Singelpark-Oude Rijn – 
knelpunt 2 Caesarbrug-Matilo 

1 knelpunt Leiden Oplossen knelpunt in een fietsroute: aanleg fietspad, 
opwaardering bestaande fietsstrook, groene inrichting 

Uitgevoerd 2019 
administratieve 
afhandeling 

11. Natuurbelevingstuin De 
Bult Nieuwe Wetering 

1,2 ha natuurtuin Kaag en 
Braassem 

Inrichting van het strook tussen HSL en Nieuwe Wetering met 
pluktuin, avontuurlijke speelmogelijkheden, insectvriendelijke en 
streekeigen beplanting en recreatieve elementen tot groene buffer 
en recreatieve bestemming 

uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 151208 

12. Ter Wadding 2,6 ha landgoedpark Voorschoten De aanleg van een wandelbos met landgoedkarakter, waarvan de 
entrees goed aansluiten op de omgeving 

Uitgevoerd 2018 
administratieve 
afhandeling 

I. Cluster Duin- en Bollenstreek - Uitvoeringovereenkomst 9 juli 2015 

€ 1.069.524 € 267.381 

€ 140.000 € 32.500 

€ 44.303 € 11.076 

€ 135.000 € 33.750 

€ 175.000 € 43.750 

€ 4.472.119 € 1.058.320 
13. Natuurlijke landschaps-
elementen Landgoed 
Leeuwenhorst 

2 ha groeninrichting en paden Noordwijker-
hout 

het landschap meer open en toegankelijker maken voor de 
inwoners en recreatieve bezoeker en de historie van het landschap 
meer leefbaar en leesbaar maken. 

uitgevoerd 2017 
vastgesteld 
15072017 

€ 265.000 € 66.262 

14. Leeuwenhorst – 
aanlegsteiger Leidse 
Trekvaart 

steiger 40 x 1,25m. Noordwijker-
hout 

steiger voor sloepen / rondvaart aan de Leidse Trekvaart t.h.v. 
landgoed Leeuwenhorst, gekoppeld aan informatie sloepennetwerk 
en Leeuwenhorst 

uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 
10072017 

€ 20.000 € 5.734 

15. Groene verbindingszone 
wandelgebieden de Zilk – 
groene inrichting 

Groeninrichting en 2 km 
wandelpad 

Noordwijker-
hout 

Wandelpad als deel van groter project met Waterpartij en 
groeninrichting. Verbinding Amsterdamse Waterleidingduinen met 
de boerenlandpaden nabij de Leidse Vaart. 

uitgevoerd in 2018 
administratieve 
afhandeling 

€ 254.000 € 63.500 

16. Historisch karakter 
Leidsevaart 

recreatieve invulling 3,4 km 
kade 

Hillegom In uitvoering 
project is 
afgeschaald 

€ 1.200.000 € 300.000 

17. Natuurlijke 
landschapselementen langs 
doorgaande wegen - Hillegom 

bloemrijke bermen Hillegom bloemrijke bermen langs doorgaande wegen, bij dorpsentrees en 
op opvallende locaties. Landschapsvensters, terugbrengen 
oorspronkelijke landschapselementen, biodiversiteit en bijen. 

uitgevoerd 2017 
vastgesteld 
01042018 

€ 570.000 € 92.800 

18. Natuurlijke 
landschapselementen langs 
doorgaande wegen – 
Noordwijk 

1,5 km bloemrijke bermen, 5 
a 10 bijenhotels 

Noordwijk bloemrijke bermen langs doorgaande wegen, bij dorpsentrees en 
op opvallende locaties. Landschapsvensters, terugbrengen 
oorspronkelijke landschapselementen, biodiversiteit en bijen. 

uitgevoerd 2016 
vastgesteld 161219 

€ 39.952 € 9.988 

19. Natuurlijke 
landschapselementen langs 
doorgaande wegen – 
Noordwijkerhout 

60 km bloemrijke bermen, 60 
bijenhotels 

Noordwijker-
hout 

bloemrijke bermen langs doorgaande wegen, bij dorpsentrees en 
op opvallende locaties. Landschapsvensters, terugbrengen 
oorspronkelijke landschapselementen, biodiversiteit en bijen. 

in uitvoering € 200.000 € 50.000 

20Natuurattractie Noordvoort, 
fase 2 

Inrichting strand met 
palenrijen 

Noordwijk Ontwikkeling van een zonering op het strand en in zeereep. 
Inrichting zodat bezoekers via een route naar de gewenste 
locaties worden geleid, waaronder het uitzichtpunt. 

In uitvoering 
gereed tweede 
kwartaal 2019 

€ 251.500 € 62.900 

21. Aanvullingen 
wandelnetwerk Bollenstreek 
fase 1 - Katwijk 
(principebrief) 

Bewegwijzering ca. 45 km. 
wandelroute 

Katwijk Aansluiting bij wandelnetwerk Bollenstreek, verbinding stedelijk 
gebied 

uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 151218 

€ 25.327 € 6.332 

22. Aanvullingen 
wandelnetwerk Bollenstreek 
fase 1 - Oegstgeest 

Bewegwijzering wandelroute Oegstgeest Aansluiting bij wandelnetwerk Bollenstreek, verbinding stedelijk 
gebied 

uitgevoerd 2015, 
administratieve 
afhandeling 

€ 17.216 € 5.216 

23. Aanleg Toeristische 
Overstappunten TOP – 
Zuidduinen Katwijk 

Toeristisch overstappunt Katwijk TOP uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 151218 

€ 36.848 € 9.212 

24. Aanleg Toeristische 
Overstappunten TOP – 
Stationsweg Lisse 

Toeristisch overstappunt Lisse TOP uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 160412 

€ 36.276 € 9.069 



  
   

  

       

  
   

         
          
 

     
 

 

        
    

    

     

          
 

    

  
   
   

          
   

     

  
  

    

   
  

 

       
  

  
 

    

 
  

        
   

  

  

    

        
  
  

  
 

      
       

        
 

 
 

   
  

    

 
 

        
      
    

 
 

 

    

 
   

         
   

  
 

    

         
    

  
   

 
 

    

              
       

 

  
 

    

 
   

   
  

        
       

     

     

  
 

       
   

     

 
 

         
     
 

  
 

    

   
 

  
 

         
      

    

      

25. Aanleg Toeristische 
Overstappunten TOP – 
Noordduinen Noordwijk 

26. Informatieborden beleving 
historie langs de Trekvaart 

27. Herinrichting 
recreatiegebied 
Oosterduinsemeer 
28. Aanlegsteiger Trekvaart 

29. Recreatief rustpunt 
inclusief aanlegsteiger voor 
sloepen bij Hoftuin 
30. Recreatieve aankleding en 
aanlegvoorzieningen Prins 
Hendrikkanaal 
31. Aansluiting op het 
sloepennetwerk routesysteem 

40. Toegankelijkheid Klaas 
Hennepoelpolder 

Toeristisch overstappunt 

Recreatieve bebording 

40 ha recreatieve inrichting, 
zwemwaterzuivering, 
realiseren doorvaart 
steiger 

steiger plus rustpunt 

steiger 

Recreatieve bebording 

1 knooppunt Arboreum € 277.067 € 69.267 
groeninrichitng en bebording 

33. Singelpromenade; 1,1 km groeninrichting en € 1.890.000 € 300.000 
Maresingel en wandelpad 
Rijnsburgersingel 

34. Singelpark; knooppunt 0,2 ha recreatieve herinrichtig € 586.169 € 146.542 
Morspoort, incl. verbindingen 

35. Singelpark; knooppunt 0,6 ha groene herinrichting € 1.090.000 € 272.500 
Energiepark 

36. Polder Achthoven 417 ha recreatieve herinrichtig € 2.150.000 € 377.000 

37. Boeiend Bloeiend 60 ha ecologische inrichting in uitvoering € 337.260 € 84.315 
Bedrijventerrein Grote Polder en groene verbindingen 

38. Groen-recreatieve 20 ha groen inrichting 
inrichitng Ghoybos 

60 ha recreatieve herinrichtig 

1 aansluiting wandelpad 
inclusief onderdoorgangen 

Noordwijk 

Noordwijker-
hout 

Noordwijker-
hout 

Teylingen 

Hillegom 

Katwijk 

Hillegom 

J Cluster Leidse Ommelanden getekend 21 januari 2016 
Leiden 

Leiden 

Leiden 

Leiden 

Leiderdorp 

Zoeterwoude 

Kaag en 
Braassem 

Oegstgeest 

Teylingen 

uitgevoerd 2015, 
vastgesteld 172305 

€ 45.000 € 8.823 

project ingetrokken 

planfase - 
afgeschaald 

€ 1.200.000 € 300.000 

planfase € 21.000 € 5.250 

uitgevoerd april 
2015 vastgesteld 
170703 

€ 60.000 € 5.734 

uitgevoerd 2017 
administratieve 
afhandeling 

€ 200.000 € 50.000 

uitgevoerd 2017 
vastgesteld 171007 
uitgevoerd 2016 

€ 30.000 € 7.500 

€ 9.193.767 € 1.904.167 
32. Singelpark; Singelroute 
deel 2 met Knooppunten 

vergevorderd 
aangelegd, uitloop 
naar 1e kwartaal 
2020 
Vergevorderd 
uitgevoerd 
afronding 3e 
kw.2019 
Uitgevoerd 2018 
administratieve 
afhandeling 

Uitvoering tot en 
met 4e kw. 2019. 
Uitvoering laatste 
deel afhankelijk 
Uitgevoerd 2018 
administratieve 
afhandeling 

In uitvoering € 1.475.100 € 338.750 

39. Herinrichting 
Klinkenbergerplas 

Uitgevoerd 2018 
administratieve 
afhandeling 

€ 800.000 € 168.750 

uitgevoerd en 
afgehandeld 

€ 43.191 € 10.798 

TOP 

Op markante plaatsen langs de Trekvaart informatieve borden 
over, en verwijzing naar, de landgoederen die er in de buurt 
liggen. 

verbeteren van de waterkwaliteit en aanpak blauwalg, duurzame 
aankleding tot ‘groen-eiland’, aanleg en inrichting van een 
natuurvriendelijke moeraszone met extra wandel/aanleg-steiger 
aanlegsteiger in Trekvaart realiseren, plek bij landgoed Huys te 
Warmont bleek niet geschikt 
Als onderdeel van de herinrichting van de Hoftuin: steiger met 
zitgelegenheid (vlonderpartij), verlichting in de steiger 
en een elektrisch oplaadpunt voor fluistersloepen 
aanlegvoorzieningen voor passanten en varend erfgoed rond de 
Zwaaikom in Katwijk 

aansluiting van waterwegen in de Bollenstreek bij de recreatieve 
bebording van het sloepennetwerk 

Aaneengesloten verbinding van alle deelgebieden van het 
Singelpark met een uitstraling die herkenbaar en attractief. Langs 
de route worden de belangrijke knooppunten en parken 
gemarkeerd en geïllustreerd. 
Herinrichting van de Maresingel en Rijnsburgersingel conform het 
profiel van de Singelpromenande inclusief brede singelberm met 
wandelpad en continue groenstructuur lang het water. 

Herinrichting Morspoortplein-Park de Put door middel van aanleg 
recreatieve verbindingen en informatievoorzieningen. 

Realisatie Ambachtsplein, verplaatsing parkeerplaatsen en aanleg 
groen en fiets- en wandelpaden. 

Toegankelijk maken van de Polder Achthoven voor recreatie, 
waaronder opwaarden fiets- en wandelpaden en Ruigekade en 
landschapsinrichting en -objecten. 

Recreatief beleefbaar maken van het bedrijventerrein Grote Polder 
door natuurlijke, ecologische inrichting en creatie van een 
ecoroute en verbeteren van de biodiversiteit. 

Ontwikkeling van een groen-recreatief verblijfsgebied met 
verschillende natuur- en recreatiefunctie. 

Herinrichting van de Klinkenbergerplas tot een toegankelijk groen-
recreatief verblijfsgebied met meerdere recreatieve functies en 
recreatieve verbindingen. 

Verbeteren toegankelijk van de Klaas Hennepoelpolder door een 
aanpassing van de onderdoorgang onder de Padoxlaan/spoor en 
aanleg van een wandelpad binnen het bestaande wandelnetwerk. 



sem

sem

       
 

    
      

   
   

    

            
        

    
    

      

     
  

  
 

         
     

      
  

  
 

   

    

  
  

   
 

     
          

       
     

      

             
     

      

  
 

        
         
         

 

     

   
  

   

     
  

 

      
       

      
 

  

41. Bijenerven en bijentuinen 

42. Rondvaart Zoetermeer 

43 Boer en Goed / Recreatief 
Transferium Zoeterwoude 

44. Kwaliteitsimpuls Boeren-
Leidse Kaasmuseum 
Kagereiland 

45. Recreatieboerderij 
Buitenverwachting 

46. Groene Ontmoeting 't 
Geertje 

8 ha groeninrichting 

1 aanlegsteiger 

wandelpad, informatiepanelen 
en bewegwijzering 

1 ha, Erfinrichting en 
passantenplaatsen 
waterrecreatie 

32 ha groene inrichting 

Rustplek, belevingsroute en 
aanlegsteiger 

Leiden 
(Groene 
Klaver) 

Zoeterwoude 

Zoeterwoude 

Zoeterwoude 

Voorschoten 

47. Herinrichten station 
Voorschoten tot OV-Poort 
naar Duin, Horst en Weide 

7,000 m2 onderdelen groen, 
recreatie en speelvoor-ziening 
bij P+R gebied station 
Voorschoten 

Boerenland inrichten als bijenland: begroeid met beplanting die 
zowel voedsel als beschutting levert voor de lokaal voorkomende 
bijen. Samenhangend vormt het bijenland zogenoemde bijenlinten 
in het landelijk gebied. 
Nieuwe aanlegsteiger bij 't Geertje verbetert de veiligheid en 
toegankelijk voor de activiteiten van Rondvaart Zoetermeer. De 
stichting organiseert diverse vaartochten door het open 
polderlandschap tussen Zoetermeer, Den Haag en Leiden. 
Impulsen aan Recreatief Transferium dmv de aanleg van een 
wandelpad en geocache, versterking van routes en 
bewegwijzering en realisatie van informatiepanelen en interactieve 
kaarten.Aanleg steiger toegevoegd aan project 

Kaag en Braas Kwaliteitsimpulsen om het Boeren-Leidsekaasmuseum Kagereiland 
uit te bouwen tot een regionale toeristische attractie. Dit door oa. 
verbouw van de schuur tot kaasmuseum, museumprojecten en 
aanvullende inrichtingsmaatregelen zoals parkeer- en 

Kaag en Braas Uitbouwen van een toeristische pleisterplaats met oa bruggetje, 
fruitbomen, bloemstroken en parkeer- en aanlegplaatsen. 

Impuls aan stadsboerderij 't Geertje waarbij wordt ingezet op 
beleving, educatie en verdieping. Dit, door realisatie van 1 
openbare rustplek bij de molen, belevingsroute voor kinderen en 
nieuwe aanlegsteiger. 
Groene en recreatieve inrichting van de P+R voorziening bij 
station Voorschoten. Het station krijgt hiermee de uitstraling van 
een recreatieve poort naar het achterliggende gebied 
(Landgoederezone, duinen). 

€ 300.000 € 75.000 

€ 12.000 € 3.000 

€ 124.980 € 31.245 

€ 59.000 € 14.750 

€ 20.000 € 5.000 

€ 29.000 € 7.250 

Ingetrokken voor 
het RIF 

planfase 

uitgevoerd en 
afgehandeld 

vergaand 
uitgevoerd steiger 
nog administratief 
af te handelen 
uitgevoerd en 
afgehandeld 

uitgevoerd en 
afgehandeld 

ontwerpfase 



     
                
                
                
                
                     

   
    
    
    
     
    

            

 
 

    
   

     
     

         

       
 

    

    
    

       
 

    

          
     

    

  
  

    

    
  
  

    

               

          

 
         

    

Totaal bedrag beschikbaar in RIF € 20.000.000 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2010-2014 (max 25% van inrichtingskosten) € 3.005.895 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2012-2016 (max 25% van inrichtingskosten) € 2.115.710 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2014-2018 (max 25% van inrichtingskosten) € 4.648.840 
- Totaal vastgelegd in uitvoeringsovereenkomsten 2018-2022 (max 25% van inrichtingskosten) € 1.629.440 
- Totaal vastgelegd in Blijst UO LOL 2017-2021 en aanvullingen op UO LOL (max 25% van inrichtingskosten) € 1.720.630 
Totaal vastgelegd € 13.120.514 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2014: € 11.831.015 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2012-2016: € 8.776.444 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2014-2018: € 20.421.298 
Totale inrichtingskosten groenprojecten (inclusief aanvullingen) 2018-2022: € 13.417.477 
Totale inrichtingskosten groenprojecten 2010-2022: € 54.446.234 
- Restant beschikbaar in RIF € 6.879.486 

naam project Gemeente toelichting Stand van zaken 
april 2019 

inrichtings-
kosten 

RIF-bijdrage 
Holland Rijnland 

€ 2.830.487 € 715.122 
Boterhuispolder aanleg fiets-en wandelpad Teylingen aanleg fietspad Zijldijk-Leidse Weg, aanleg Boerenwandelpad 

langs de Zijp en aanleg van natuurlijke weidegronden 
in uitvoering € 664.000 € 166.000 

Leidse Waterpoort aanleg waterverbinding Teylingen Realisatie waterverbinding NS Station Sassenheim- Kagerplassen Uitvoering 19-20 € 325.000 € 81.250 

Belevingsroute Kaas aanleg belevingsroute Zoeterwoude Realisatie belevingsroute vanaf Leidse Singel naar Zoeterwoude Gerealiseerd 
administratieve 
afhandeling 

€ 48.000 € 12.000 

Bijenerven en bijentuinen inrichting bloemrijke bermen 
en realisatie groene daken 

Zoeterwoude Inrichting bloemrijke bermen en realisatie groene daken 2020 opstarten 
21/22 uitvoeren 

€ 120.000 € 30.000 

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 

K. ClusterLeidse Ommelanden- uitvoeringsovereenkomst 2017-2021 



           
  

   

     
 

 

      
 

  

        

    
          

        
 

    

          

              

         
    

    

   
   

     
 

    

       
 

  
 

    

    

         
     

 
 

    

 
 

   
 

 
 

    

        
 

    

    
      

         
       
     

    

            

        

    

   

B lijst Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden 2017-2021 € 5.289.520 
Valkenburgse Meer 

Ruine Teylingen 

Vergroening Duivenvoorde 

Tulpen vertellen 

A4 Informatiecentrum 

Oostvlietpolder fase 3 

Ecologische en recreatieve 
herinrichting 

aanleg en inrichten groen rond 
ruïne 

Ecologische inrichting 

Realisatie route en inrichting 
boulevard 

Groene inrichting realisatie 
infocentrum 

Aanleg recreatieve 
verbindingen en ecologische 
zone 

Katwijk 

Teylingen 

Voorschoten 

Kaag en Braassem 

Leiderdorp 

Leiden 

Vergroening en ecologische herinrichting terrein/oevers 

aanleg en inrichten groen rond ruïne 

Vergroenen en herinrichten weidegronden aangrenzend aan het 
park 

Realisatie tulpenroute en inrichting boulevard langs 
Braassemermeer 

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

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

Vergroening en ecologische herinrichting terrein/oevers aanleg 
brug 

Uitvoering 19-20 

Afgerond, 
administratieve 
afhandeling 
Planfase 

Uitvoering 19-20 

Uitvoering 19-21 

Planfase 

Uitvoering 
natuurvriendelijke 
oevers dit jaar, 
brug in 2020 

€ 503.780 

€ 40.500 

€ 500.000 

€ 219.240 

€ 2.710.000 

€ 1.050.000 

€ 266.000 Stadsrand Stevenshof Groene en ecologische 
inrichting 

Leiden 

Aanvullingen op Uitvoeringsovereenkomst Leidse Ommelanden € 1.593.000 

Rondje Kagerplassen Realisatie wandel-en 
fietsroutes 

Teylingen Wandelroute en nieuwe natuur Zwanburgerpolder Wandel-en 
fietspad 1200m nieuwe natuur Zweilanderpolder Aanleg extra 
voetveer 

Oplevering einde 
2019 

€ 653.000 

Roodemolenpolder Wandelpad en 
natuurvriendelijke oevers 

Teylingen 2400m wandelpad aanleg natuurvriendelijke oevers invoering 
extensieve weidegronden 

Oplevering einde 
2019 

€ 240.000 

Kagerzoom struinpaden natuurvriendelijke 
oevers 

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

Uitvoering 20-21 € 700.000 

L. Cluster Duin- en Bollenstreek - Uitvoeringovereenkomst 22 november 2018 € 3.704.470 
parel Veldzicht Erf en belevingsroute 

parel Strand en Duinen herstel oude trimbaan 

Noordwijk belevingswandelroute vanaf Museum Veldzicht door het 
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. 

oplevering 2019 

ontwerpfase 

€ 149.700 

€ 80.000 Noordwijk locatie in de duinen natuurlijke inrichting met fitness toestellen en 
hang/rustplekken 

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 Uitvgevoerd, 
administratieve 
afhandelig 

€ 537.000 € 134.250 

Fietspad naar zee aanleg fietspad Katwijk Aanleg recreatieve fietsverbinding langs duinrand ten zuiden van 
Katwijk 

DO uitvoering 19-
20 

€ 185.000 € 46.250 

€ 1.322.380 
€ 125.945 

€ 10.125 

€ 125.000 

€ 54.810 

€ 677.500 

€ 262.500 

€ 66.500 

€ 398.250 

€ 163.250 

€ 60.000 

€ 175.000 

€ 914.318 
€ 37.425 

€ 18.450 



          
     
        
   
       
  
   

     

    

   
    

   
  

       
    

      
      

     
    

     

   
     

       
     

      
  

 
 

 

    

 

             
     

         
      

    

         
        

 

     

              
        

     

             
    

   

    

              

       
    

    
 

     

 
 

    
       

         
   

    
       

     

           
       

     
          

        
          

         
     

     

         
    

        
 

     

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 
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 
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. 

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 

restauratie vijver en aanleg natuurvriendelijke oevers, 
herinrichting historische haag en lanenstructuur, versterken 
zichtlijnen op het landgoed en herinrichting rosarium en 
voormalige moestuin 
Masterplan Nieuw Leeuwenhorst Herstel Landgoedallure (2014): 
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 
langs de N208 nabij Van Nispenpark (onderdeel van Parel Hof van 
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 
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. 

parel Strand en Duinen 

thema verbindingen en 
netwerken / parel Limes en 
Merovingers 

Erfgoedlijn landgoederen 

Erfgoedlijn landgoederen 
Bloemrijke bermen 

Bloemrijke bermen 

Bloemrijke bermen 

Bloemrijke bermen 

Parel Strand en Duinen 

Parel Leeuwenhorst 

Bloemrijke bermen 

Verbindingen en netwerken 

natuur/snoezelspeeltuin 
Nederzandt 

recreatieve en groene 
inrichting Merovechpark, de 
Horn 

inrichting noordelijke entree 
en hoofdentree van het park 
Rusthoff 

Tuinmuur Calorama 

Prinses Irenelaan 

Rotonde Weerlaan - Voltstraat 

bloemrijke bermen 2018 
Noordwijk 

Opwaarderen De Vliet 

Calorama 

Leeuwenhorst toegankelijk 
fase 2 

Sixlaan Hillegom 

fietspad Dorpsweide 

Noordwijk 

Katwijk 

Teylingen 

Noordwijk 

Hillegom 

Hillegom 

Noordwijk 

Katwijk 

Noordwijk 

Noordwijk 

Hillegom 

Katwijk 

oplevering 2019 

in uitvoering 

Kerklaan 
opgeleverd 
administratieve 
afhandeling 
oplevering 2019 

in uitvoering 

in uitvoering 

oplevering 2019 

in uitvoering 

in uitvoering 

in uitvoering 

in uitvoering 

vertraging door 
onteigeningsproce-
dure 

€ 190.000 

€ 824.100 

€ 115.500 

€ 48.400 

€ 36.250 

€ 45.720 

€ 38.300 

€ 85.000 

€ 235.000 

€ 933.500 

€ 296.000 

€ 400.000 

€ 47.500 

€ 201.025 

€ 28.875 

€ 12.100 

€ 9.063 

€ 11.430 

€ 9.575 

€ 21.250 

€ 58.750 

€ 233.375 

€ 74.000 

€ 100.000 



            
       

   

     

              
      
      

     

  
 

  
  

     
        
       

       
       

        
 

     

Bloemrijke bermen Katwijk Katwijk 

Thema verbindingen en 
netwerken 

Actualisatie netwerken Hillegom Lisse 
Teylingen 

Parel Trekvaart bredere bekendheid trekvaart 
en belevingstops 

Hillegom, Teylingen 
en Lisse 

diverse doorgaande wegen binnen de bebouwde kom in het kader 
van het gemeentelijke beleid om de openbare ruimte 
natuurvriendelijker in te richten 
Het betreft de actualisatie van de netwerken voor fietsen en 
wandelen met het opnemen van nieuwe aanvullingen en 
ontbrekende schakels, extra routes en quick wins 
Het project moet leiden tot het realiseren van (4) aanlandplekken 
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. 

in uitvoering 

in uitvoering 

in uitvoering 

€ 50.000 € 12.500 

€ 51.000 € 11.500 

€ 126.000 € 27.500 


