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Er is de afgelopen jaren door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag & Braassem en 
Nieuwkoop, hun inwoners en ondernemers hard gewerkt aan het opstellen van diverse 
visie- en ambitiedocumenten die het gebied van de Rijn- en Veenstreek betreff en. Om 
deze ambitites waar te maken is in samenwerking met het lokale netwerk en in afstem-
ming met de provincie Zuid-Holland voorliggend flexibel meerjarenprogramma Rijn- 
en Veenstreek 2016-2021 opgesteld.

1. Ambitie en hoofddoelen
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Groen-blauwe Raamwerk
landschap Rijn- en Veenstreek

De partijen zetten het Toekomstperspec tief Rijn- en Veenstreek centraal, aangezien deze visie de 
koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het landschap in het centrale deel van het Groene 
Hart van de Randstad (zie het kader voor de kernboodschap van het Toekomstperspec tief)

De ambitie van het netwerk Rijn- en Veenstreek is om het Groen-blauwe Raamwerk te versterken 
gericht op duurzame groei in de recreatieve sector in de Rijn- en Veenstreek. De doelstelling is om de 
komende 6 jaren een verdubbeling van de omzet te realiseren. Het gaat daarbij om bestedingen aan 
overnachtingen, bezoeken aan grote en kleine attracties, horeca en verhuur van sloepen, kano’s, etc.

De kernboodschap van het Toekomst perspectief: 
 

•    zet gemeenschappelijke energie op het samen met initiatief-
nemers tot uitvoering brengen van de initiatieven en projec-
ten die voor het landschap op de rol staan 

•    creëer en bundel middelen (menskracht, kennis, creativiteit, 
geld) in projecten die het Groen-blauwe Raamwerk onder-
steunen 

•    en gebruik dit met diverse partijen als gemeenschappelijke 
‘stip op de horizon’ om het recrea tief-toeristisch potentieel 
van het landschap verder te ontwikkelen en op deze manier 
bij te dragen aan de economische vitaliteit van de Rijn- en 
Veenstreek.

Toekomstperspectief Rijn- en Veenstreek
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Het water economisch benutten
 
Het gebruik van het water en de waterfronten in en 
om de gemeenten heeft economische potentie. 
Water en met name bevaarbar water levert geld 
op. Bevaarbare woon- en werkgebieden hebben 
een grote aantrekkingskracht waardoor de 
waarde van het onroerend goed stijgt. De water-
recreant en watertoerist geven ook geld uit, gem-
iddeld zo’n 115 euro per vaardag. Het merendeel 
van deze uitgaven is gerelateerd aan boodschap-
pen, horecabezoek en funshoppen. In totaal zet 
de waterrecreatiebranche jaarlijks 4,5 miljard 
euro om. In combinatie met grote publieks- 
trekkers als Avifauna, Archeon en de Greenport 
Boskoop is er een enorm potentieel aanwezig 
voor grootschalige en kleinschalige rondvaarten 
voor toeristen en recreanten. Het belang van het 
economisch benutten van het water wordt onder-
schreven in het Toekomstperspectief Rijn- en 
Veenstreek en is ook onderdeel van de citymarket-
ing van Alphen aan den Rijn.

Visie op Water

Om dit te realiseren wil het netwerk aandacht besteden aan de volgende hoofddoelen:

ZIE:  Verbeteren van de vindbaarheid van de Rijn- en Veenstreek. Weten mensen het  
gebied te vinden.

BEWONDER:   Versterken van de gebiedswaarden en identiteit. Het gaat hier ook om de iconen  
in het gebied waarom mensen komen (natuur, landschap, cultuur(historie), etc)

KOM:  Versterken van de bereikbaarheid met focus op de recreatieve hoofdstructuur  
en de stad en land verbindingen. Kunnen mensen ook in het gebied komen per  
auto, ov, fiets of sloep?

BELEEF:   Versterken van de beleefbaarheid en gastvrijheid van het recreatieaanbod. Wat  
kunnen de mensen in het gebied doen en hoe is daarvan de kwaliteit. Sluit het op 
elkaar aan.

 
Alle vier de hoofddoelen behoeven aandacht om de motor in beweging te krijgen en te houden.

BEWONDER

BELEEF

KOMZIE
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Het voorliggende uitvoeringsprogramma biedt houvast bij het realiseren van de hier-
voor beschreven ambitie en hoofddoelen. Het programma bestaat uit een flexibele 
verzameling van inspanningen (projecten en initiatieven) voor de komende zes jaar. 
De inspanningen zijn gericht op het nastreven van de doelen die gekoppeld zijn aan de 
ambitie van het gebied.

In de bijlage vindt u een visuele weergave van het overzicht van ambitie-doelen-subdoelen-in-
spanningen (afgekort als DIN). De subdoelen geven de richting op basis waarvan de inspanningen  
geselecteerd zijn en worden. Ze zijn ook voorzien van een meetindicator op basis waarvan de 
programmaorganisatie de voortgang van het subdoel monitord. Door de selectie, uitvoering of het 
stopzetten van de juiste projecten is het programma voor de Rijn- en Veenstreek zodanig aan te 
sturen dat de doelen ook daadwerkelijk dichterbij komen. 
De DIN is flexibel en kan op elk moment in goed overleg met het netwerk aangepast worden indien 
enkele subdoelen, danwel de meetindicatoren bijgesteld moeten worden. Vandaar een flexibel 
meerjarenprogramma.
De gemeentelijke projecten of particuliere initiatieven die het meest bijdragen aan één of meerdere 
subdoelen zijn kansrijker om opgenomen te worden in het programma. Hieronder staat een niet 
limitatieve set van meetindicatoren om te gebruiken bij de selectie:

•  Extra beheercontracten met pachters en grondeigenaren inzake versterken van waardevol landschap 
gericht op meer biodiversiteit en/of cultuurhistorische elementen. (data te achterhalen via ANV’s)

•  Extra vrijwilligers actief betrekken bij versterken van waardevol landschap gericht op meer bio-
diversiteit en/of cultuurhistorische elementen. (data te achterhalen via de registratie gemeente-
lijke vrijwilligersverzekering)

•  Extra omzet in streekproducten en gebruik in lokale horeca (te meten via aantal verkooppunten  
en horecagelegenheden die streekproducten aanbiedt.)

2. Concrete (sub)doelen voor de komende 6 jaar
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•    Extra informatieborden bij de iconen (Braassemermeer, Nieuwkoopse plassen,  
sierteeltgebied Boskoop, Avifauna en Archeon)

•   Drie goed bewegwijzerde toegangspoorten/transferia/TOP’s met een herkenbare naam.
•   Extra km aaneengesloten vaarnetwerk 
•   Extra aanlegplaatsen voor sloepen en kano’s 
•   Extra bedden (data te achterhalen via LIZA)
•   Extra kleine attracties langs routenetwerken en bij iconen
•   Extra aanbod van thematische en arrangementen wandelen, fietsen en varen
•   Extra dagbezoekers
•   Een lokale- en gebiedspromotie is ook vindbaar via website Groene Hart
•   Bijdrage aan bekendheid van de iconene (data te achterhalen via de enquête) 
•   Bijdrage aan bekendheid van Rijn- en Veenstreek als watersportgebied (data te achterhalen  

via de enquête, via de vraag: Bent u het eens met de volgende stelling: Het groene Hart veel 

mogelijk heden heeft voor waterrecreatie).

Ook gelden enkele randvoorwaarden bij het selecteren van projecten. Hierbij moet gedacht worden aan:
•   Wordt voldaan aan wet- en regelgeving?
•   Wordt er samengewerkt met andere ondernemers uit het netwerk?
•   Is de continuïteit gewaarborgd (duurzame exploitatie)?
•   Is het concreet genoeg?
• Draagt het bij aan het versterken van het Groen-blauwe Raamwerk?

De randvoorwaarden en selectiecriteria worden door de selectiecommissie (zie hoofdstuk 7) 
verder uitgewerkt.
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Rijn en 
Vechtstreek

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem werken in verschil-
lende constellaties samen met elkaar, omliggende gemeenten, provincies en regio’s  
(zie onderstaande figuur). Er is in het gebied een lange traditie van samenwerken.  
Dit blijkt ook uit het succes van het reeds afgeronde Landschap Ontwikkelingsplan  
Rijn- en Veenstreek. 

3. Afstemming met de regio
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Groot Gouwe Wiericke 
De provincie Zuid-Holland sluit op landschapstafel-niveau gebiedsdeals met gemeenten op basis van 
een meerjarenprogramma (zoals voorliggende). De consequentie hiervan is dat het binnen het samen-
werkingsverband Groot Gouwe Wiericke (gemeenten Alphen ad Rijn, Nieuwkoop, Kaag&Braassem, 
Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard) twee gebiedsdeals worden gesloten. 
Om de afstemming binnen Groot Gouwe Wiericke te regelen worden de volgende maatregelen genomen:

1.  De stuurgroep Rijn- en Veenstreek heeft periodiek een afstemmingsoverleg met de Stuurgroep 
(klein) Gouwe Wiericke. 

2.  Enkele projecten worden in beide gebiedsdeals opgenomen en samen tot uitvoering gebracht en 
gefinancierd (zoals de nul-meting).

Regio Holland Rijnland 
De Rijn- en Veenstreek is ook onderdeel van de regio Holland Rijnland samen met de landschapsta-
fels Leidse Ommelanden en de Duin- en Bollenstreek. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Regeling 
getroffen. De gemeente Kaag en Braassem zit zowel in aan de landschapstafel Leidse Ommelanden 
en de Rijn- en Veenstreek. In de Regiegroep Holland Rijnland vindt periodiek afstemming tussen de 
landschapstafels en de provincie Zuid-Holland plaats.

Overige programma’s 
In het gebied van de Rijn- en Veenstreek zijn ook diverse andere programma’s actief op gebied van 
cultuur (Erfgoedlijnen), natuur (Natuurnetwerk Nederland), landbouw (POP3) en recreatie (Uitvoe-
ringsprogramma Groene Hart). Tijdens de uitvoering van het flexibel meerjarenprogramma Rijn- en 
Veenstreek wordt bekeken welke projecten gezamenlijk opgepakt kunnen worden.
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Een nieuw samenspel tussen gemeente, ondernemers en bewoners is nodig, aangezien
vraagstukken steeds complexer zijn geworden: er zijn meer belangen, bewoners beschik-
ken over belangrijke gebiedsinformatie en er ontvouwt zich gaandeweg het proces steeds 
een nieuwe werkelijkheid. De gemeenten willen daarom meer als één van de partners in 
een netwerk gaan werken. Deze aanpak is al ingezet en zal bij voorliggend flexibel meerja-
renprogramma expliciet de aandacht krijgen.

Samenwerken in een netwerk betekent dat het halen en brengen voor zoveel mogelijk deelnemers 
(gemeenten, bewoners, ondernemers, etc) in balans moet zijn. Het netwerk heeft  laten zien elkaar 
te kunnen helpen door elkaars initiatieven te bespreken en aan te vullen met tips, contacten en 
suggesties. Het organiseren van (toevallige) ontmoetingen is dan ook één van de kernactiviteiten van 
voorliggend programma.

4. Deelnemende partners
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Bij de uitvoering van het flexibel meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek vullen de 
gemeenten de netwerk-geachte als volgt in:

1. In de stuurgroep/selectiecommissie zitten zowel de drie gemeenten als drie gekozen vertegen-
woordigers van het netwerk Rijn- en Veenstreek. Elke organisatie heeft haar rol, maar is gelijk-
waardig binnen de stuurgroep.

In de stuurgoep zitten:
•   Wethouder  van de gemeente Alphen aan den Rijn, portefeuillehouder recreatie
•   Wethouder van de gemeente Kaag en Braassem, portefeuillehouder recreatie 
•   Burgemeester van de gemeente Nieuwkoop, portefeuillehouder recreatie

2. Een deel van het programmabudget is beschikbaar voor cofinanciering van initia tieven vanuit 
het netwerk. De selectie gebeurt 2x per jaar.

3. Er worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd. De insteek is om van elkaar te leren en kansen 
voor samenwerking te identificeren. Alleen bij positieve energie blijft een netwerk in stand.

Er is een lijst samengesteld met daarop alle projecten, initiatieven 
en ideeën vanuit het netwerk. Deze lijst zal continu een update 
nodig hebben. Deze wordle geeft inzicht in de scope.
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In het netwerk van de Rijn- en Veenstreek zijn onder andere onderstaande organisaties actief:

PReT
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De gemeenten, provincie en lokale stakeholders dragen samen financieel bij aan het be-
halen van de doelstellingen van het flexibel meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek. 
De gemeenten hebben een budget opgenomen in hun begroting en hebben voor een 
investering in een project of bundeling van projecten een besluit nodig van college en/of 
gemeenteraad. 

De bijdrage vanuit de provincie is nog onzeker, aangezien Gede puteerde Staten medio 2016 een 
definitief besluit neemt op basis van voorliggend document. 

Onderstaande raming behoeft mogelijk een aanpassing.

 

Financiering Opmerkingen

Gemeente  
Alphen ad Rijn
Gemeente  
Nieuwkoop
Gemeente  
Kaag en Braassem
Investeringen  
door derden 
Provincie  
Zuid-Holland

5.  Raming en financiering van de totale programmakosten 
2016-2022
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Projecten 2016-2017
Kosten  
project

Bijdrage  
gemeenten

Bijdrage  
derden

Gewenste bijdrage 
provincie

1)  Opzetten varend Corso  € 25.000  € 10.000  € 10.000  € 5.000 

2)   Ontwikkelen Plantentuin Esveld tot ‘etalage van Boskoop’  € 171.500  € 23.000  € 127.500  € 21.000 

3)  Molens zien en beleven  € 60.000  € 10.000  € 10.000  € 40.000 

4)   Realiseren van startups ruimtes voor ondernemers die zich 
bezig houden met de ontwikkeling van streekproducten  € 160.000  € 10.000  € 80.000  € 70.000 

5)   Vergroten biodiversiteit door bijvriendelijk boeren  € 20.000  € 10.000  € -  € 10.000 

6)  Realiseren Water TOP historische Sluis  € 25.000  € 7.000  € 3.000  € 15.000 

7)   Verbeteren bevaarbaarheid de Meije voor meer mogeli-
jkheden waterrecreatie  € 80.000  € 20.000  € 20.000  € 40.000 

8)   Realiseren vaarverbinding tussen de Nieuwkoopse Plassen  
en de rivier de Meije  € 175.000  € 75.000  € -  € 100.000 

9)    Realiseren kwaliteitsverbetering Langeraarse Plassen  € 50.000  € 20.000  € -  € 30.000 

10) Organiseren netwerkbijeenkomsten  € 10.000  € 5.000  € -  € 5.000 

11)  Realiseren recreatieve haven in het dorpshart van Leimuiden  € 700.000  € 75.000  € 550.000  € 75.000 

12)  Herinrichten tentoonstelling Landschap, water en  
cultuurhistorie in de Rijn- en Veenstreek  € 127.500  € 15.000  € 48.750  € 63.750 

Co-financiering nieuwe initiatieven 2017 € 400.000 € 50.000 € 100.000 € 250.000

Programmamanagement 2016-2017 € 75.000 € 25.000 € - € 50.000

Totaal € 2.079.000  € 280.000 € 949.250  € 774.750 

Bijdrage gemeente Kaag en Braassem Bijdrage gemeente Nieuwkoop

Bijdrage gemeente Alphen ad Rijn Bijdrage door alle gemeenten
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Om een goede maatschappelijke kosten en baten analyse te maken is een goede analyse 
van de huidige stand essentieel. Momenteel wordt in opdracht in samenwerking met de 
landschapstafel Gouwe Wiericke een nulmeting uitgevoerd, waarbij zowel aan onderne-
mers als een geselecteerde groep Nederlanders vragen zijn gesteld.

Op basis van deze gegevens kan worden aangegeven hoeveel extra omzet in de recreatieve sector 
nodig is om een verdubbeling te bewerkstelligen. Ook zijn er baten op het gebied van natuur, land-
bouw, water, cultuur en ciculaire economie al zijn deze nauwelijks te kwantificeren. Naast deze 
ambities zien wij een vitaal en energiek netwerk van gemeenten, ondernemers en verenigingen die 
samen werken aan hun leefomgeving ook als een baat. De twee netwerk-bijeenkomsten van 4 en 25 
november 2015 waren wat dat betreft al een groot succes en smaakt naar meer.

De investeringskosten zijn in het vorige hoofdstuk opgenomen. De beheer- en onderhoudskosten 
worden opgenomen in de begroting van de verschillende organisaties.   

6. Maatschappelijke kosten en baten
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Uitvoeringsstrategie
De partners streven naar een functionele samenwerking in plaats van een situationele samenwerking, 
zoals bij het 1ste Landelijk Ontwikkelings Plan Rijn- en Veenstreek. Bij functioneel samenwerken zijn alle 
partners gezamenlijk eigenaar van de na te streven doelen. Deze vorm past bij de wens om meer integrale 
verantwoordelijkheid en commitment te organiseren rondom ambities voor de Rijn- en veenstreek. Deze 
ambities kunnen alleen in collectief verband gerealiseerd worden. Het voorkomt vrijblijvendheid en 
schept duidelijkheid naar elkaar en naar bovenlokale partners, zoals de provincie, en partijen die daar-
mee weten welke ontwikkeling, ambities en doelen de Rijn- en Veenstreek echt kiest. Voor de provincie 
komt dit deze manier van samenwerken tegemoet aan een collectief onderschreven doel en bijbehoren-
de programmaverantwoordelijkheid die als randvoorwaarde wordt gesteld voor de gebiedsdeal.

De stuurgroep, nu nog bestaande uit de bestuurders van de drie gemeenten, heeft besloten om te 
starten met situationeel samenwerken en om verder aan vertrouwen te bouwen, onderling, met het 
netwerk en met de gemeenteraad. Eventueel later in het proces kan omgeschakeld worden naar func-
tioneel samenwerken

Hieronder zijn de twee soorten samenwerken uitgewerkt specifiek als uitvoeringsstructuur voor het 
flexibel meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek.

Uitvoeringsorganisatie voor situationeel samenwerken
Bij deze vorm van samenwerking hoort een lichte organisatievorm. Belangrijk is dat de gemeenten zelf 
de regie hebben op haar projecten die bijdragen aan de programmadoelen. De gemeente is zelf de op-
drachtgever en kent zelf middelen en financiering toe aan het project. Enkel voor cofinanciering (vanuit 
de bijdrage van de provincie) is een gang naar de stuurgroep benodigd.

7. Uitvoeringsstrategie en –organisatie
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Stuurgroep/selectiecommissie
De stuurgroep, bestaande uit de bestuurders van de 3 gemeenten en 3 vertegenwoordigers uit het net-
werk Rijn- en Veenstreek, is tevens de selectiecommissie. Shareholders uit het netwerk en gemeenten 
kunnen hun projecten en initiatieven volgens een nog uit te werken procedure aanmelden bij de pro-
grammacoördinator. De stuurgroep heeft het mandaat om de bijdrage van de provincie Zuid-Holland 
als cofinanciering toe te kennen aan die projecten en initiatieven die bijdragen aan het behalen van de 
programmadoelen. Randvoorwaarde daarbij is dat de gemeenten en shareholders hun eigen financie-
ring inbrengen, al dan niet met elkaar of met andere organisaties (zoals bijvoorbeeld het waterschap).
De stuurgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar om de projecten te selecteren,de voortgang van het 
programma te bespreken en al dan niet bij te sturen. Dit laatste kan door de cofinanciering van bepaal-
de projecten en initiatieven eventueel in te trekken als niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaar-
den en toe te kennen aan andere.

Programmacoördinator
De programmacoördinator is verantwoordelijk voor het goed begeleiden van de selectieprocedure, het 
ophalen van de gegevens bij de opdrachtgevers bij de gemeenten en shareholders om de voortgang in 
beeld te krijgen (planningsoverzicht bijhouden) en het voorbereiden van de stuurgroepoverleggen. De 
programmacoördinator is tevens verantwoordelijk voor het organiseren van netwerkbijeenkomsten. 
Het is een medior/senior-functie van circa 1 á 2 dagen per week.

Ambtelijk afstemmingsoverleg
De inhoudelijke vakambtenaren van de drie gemeenten, eventueel aangevuld met die van de provincie 
hebben viermaal per jaar een overleg om de stand van zaken door te nemen. Ze hebben geen formele 
status, maar zijn de voelsprieten in de eigen organisatie en het netwerk. De vakambtenaren voorzien 
hun eigen bestuurders van (strategisch) advies. Eventueel kan de programmacoördinator aanschuiven 
(wordt wel aanbevolen). 
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Stuurgroep/Selectiecommissie
Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braasem

3 vertegenwoordigers netwerk

Ambtelijke 
afstemmingsoverleg

Alphen a/d Rijn,  Nieuwkoop, 
Kaag & Braasem

Afstemming
met eigen

bestuurder

Projecten 
aandragen 

voor cofinanciering
+ 

Voortgang 
doorgeven

Afstemming
met netwerk

Selecteren projecten
cofinanciering

Onderling afstemmen over financieringAndere programma's

Provincie

Shareholders
netwerk

Projecten/
initiatieven

Opdrachtgever 
Nieuwkoop

Opdrachtgever 
Alphen a/d Rijn

Opdrachtgever 
Kaag&Braassem

Programma
coördinator
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Uitvoeringsorganisatie voor functioneel samenwerken
Bij deze vorm van samenwerking hoort een zwaardere organisatievorm. Uitgangspunt is dat de ge-
meenten hun budget samen met de bijdrage van de provincie bij elkaar leggen. De stuurgroep heeft het 
mandaat om de uit te voeren projecten te bepalen (i.p.v. enkel cofinanciering). De stuurgroep is ook de 
opdrachtgever van deze projecten, welke bij de programmamanager wordt belegd.

Stuurgroep/selectiecommissie
De stuurgroep, bestaande uit de bestuurders van de 3 gemeenten en 3 vertegenwoordigers uit het 
netwerk Rijn- en Veenstreek, is zowel selectiecommissie als opdrachtgever. Aan de ene kant selecteert 
de stuurgroep de initiatieven van de shareholders uit het netwerk die cofinanciering krijgen. Aan de 
andere kant heeft de stuurgroep het mandaat om te besluiten welke projecten de gemeenten mogen 
gaan uitvoeren en welk budget en planning daarbij hoort. 

De stuurgroep komt tweemaal per jaar bij elkaar om de projecten te selecteren,de voortgang van het 
programma te bespreken en al dan niet bij te sturen. Dit laatste kan door de cofinanciering van bepaal-
de initiatieven eventueel in te trekken indien niet wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en het 
budget toe te kennen aan andere. Ook kan de stuurgroep, als opdrachtgever, besluiten om projecten te 
wijzigen of te stoppen. 

Programmamanager
De programmamanager is een zwaardere functie dan de programmacoördinator, aangezien hij de 
opdrachtgever wordt van de uitvoeringsprojecten bij de gemeenten. Bij de gemeente wordt wel een 
gedelegeerd opdrachtgever aangewezen, welke verantwoording aflegt bij de programmamanager. De 
programmamanager is tevens verantwoordelijk voor het goed begeleiden van de selectieprocedure, 
het ophalen van de gegevens bij de opdrachtgevers bij de gemeenten en shareholders om de voort-
gang in beeld te krijgen en het voorbereiden van de stuurgroepoverleggen. Het is een senior-functie van 
circa 1 á 2 dagen per week.
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Programma-assistent 
De programmamanager wordt bijgestaan door een programma-assistent die verantwoordelijk is voor 
het bijhouden van de planning, verslaglegging, ontvangen van aanvragen voor cofinanciering, afhande-
len van aanvragen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten. Het is een junior-functie van circa 1 á 
2 dagen per week.

Ambtelijk afstemmingsoverleg
De inhoudelijke vakambtenaren van de drie gemeenten, eventueel aangevuld met die van de provincie 
hebben viermaal per jaar een overleg om de stand van zaken door te nemen. Ze hebben geen formele 
status, maar zijn de voelsprieten in de eigen organisatie en het netwerk. De vakambtenaren voorzien 
hun eigen bestuurders van (strategisch) advies. Eventueel kan de programma-assist aanschuiven als 
secretaris en aan te bevelen is dat de programmamanager voorzit 
 

Stuurgroep/Selectiecommissie
Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braasem

3 vertegenwoordigers netwerk

Ambtelijke 
afstemmingsoverleg

Alphen a/d Rijn,  Nieuwkoop, 
Kaag & Braasem

Programma
Manager

Programma
Assistent

Projecten/
initiatieven

Afstemming
met eigen

bestuurder

Afstemming
met netwerk

Projecten aandragen voor (co)financiering

Selecteren projecten

Opdrachtgever

Gedelegeerd
opdrachtgever 

Nieuwkoop

Gedelegeerd
opdrachtgever 
Alphen a/d Rijn

Gedelegeerd
opdrachtgever 

Kaag&Braassem
Shareholders

netwerk

Nieuwkoop

Alphen a/d Rijn

Kaag & Braassem

Provincie
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Projecten 
2016-2017 



Project 2Project 1

PARTNERS

• Gemeente Alphen aan den Rijn 

• Provincie Zuid Holland  

•  Stichting promotie en VVV Boskoop

• Lokale ondernemers

• Watergilde i.o.

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

• Gemeente Alphen aan den Rijn 

• Provincie Zuid Holland  

•  Stichting promotie en VVV Boskoop

• Lokale ondernemers

• Watergilde i.o.

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Opzetten Varend Corso Ontwikkelen Plantentuin Esveld 
tot ‘etalage van Boskoop’

Watergilde Boskoop (i.o.) Cor van Gelder

partner (in beginfase) faciliteren

€ 25.000 € 171.500

Toelichting
Het sierteeltgebied in Boskoop is een uniek cultuurhistorisch 
productielandschap. Het vaarwegennetwerk heeft  een belangrijk 
deel uitgemaakt in de totstandkoming van de internationale 
positie die de greenpoort Boskoop momenteel inneemt. De bev-
aarbaarheid van dit netwerk is heden ten dage geen vanzelfspre-
kendheid meer en is kwetsbaar geworden. De gemeente Alphen 
aan den Rijn heeft  in haar Visie op Water gesteld dat het behoud-
en en doorontwikkelen van het vaarwegennetwerk in Boskoop 
een belangrijke schakel vormt in het ontwikkelen van een 
secondair vaarwegennetwerk tussen de IJssel bij Bodegraven 
en de Oude Rijn aan de westkant van Alphen aan den Rijn. Door 
het benutten van meekoppelkansen kan toegegroeid worden 
naar een gewenst streefbeeld voor het vaarwegennetwerk. Een 
Varend Corso kan vooruitlopend op de grote infrastructurele 
aanpassingen worden opgezet. Doel van het Varend Corso is het 
bevorderen van saamhorigheid en trots onder de lokale onder-
nemers en bewoners, profilering van dit deel van het Groene Hart 
en (inter)nationale promotie. 

Toelichting
PlantenTuin Esveld is een boomkwekerij en sinds 1860 gevestigd 
op de huidige locatie in een van de oudste polders in Boskoop. 
De enorme diversiteit in tuinplanten heeft  een grote aantrekking-
skracht op de tuinliefhebber in binnen- en buitenland. Om deze 
functie te versterken en daarmee ook een uithangbordfunctie 
te kunnen vervullen voor de Boskoopse kwekerijen, zijn er in-
vesteringen nodig in voorzieningen op het gebied van parkeren, 
faciliteren van rondvaarten door het VVV, informatievoorziening 
over het gebied op toeristisch en recreatief vlak en horeca. Het 
initiatief legt dwarsverbanden met andere initiatieven in het 
kwekersgebied van Boskoop. Door het creëren van een boule-
vard van outlets met eigen assortiment aan het Rijneveld en 
door deze te mixen met ontspanning, hospitality en de natuur-
waarden die zo kenmerkend zijn voor dit Boskoopse landschap 
ontstaat een interessante trekpleister met ruimtelijke kwaliteit. 
Er kan worden voortgebouwd op bestaande initiatieven zoals het 
‘Tuinpad Rijneveld’.

PARTNERS

• Koffie en theeschenkerij YUME

•  Stichting promotie en rondvaar-

ten Boskoop
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Toelichting
Een aantal jaren geleden werd vastgesteld binnen de Sticht-
ing Groene Hart Kloppend Hart dat er behoeft e is aan meer 
ondersteuning en marktonderzoek voor het ontwikkelen van 
streekproducten. Dit heeft  geleid tot een samenwerking tussen 
Stichting de Zevensprong Nieuwkoop en Stichting Groene 
Hart Kloppend Hart om te komen tot een fysieke plek om dit te 
kunnen realiseren. De eerste fase van dit plan is in uitvoering. 
Inmiddels is een exploitant gevonden die een andere vorm en 
inhoud gaat geven en met een aanvullend plan is gekomen om 
in fase twee te gaan werken met start-ups die een relatie hebben 
met streekproducten. 

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

in fase twee te gaan werken met start-ups die een relatie hebben 
met streekproducten. 

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Molens Zien en Beleven Realiseren ruimtes voor ondernemers 
die zich bezig houden met de ont-
wikkeling van streekproducten

Rijnlandse Molenstichting 
Stichting de Zevensprong 
Nieuwkoop 

faciliteren
faciliteren

€ 60.000 € 160.000

Toelichting
De monumentale molens zijn van grote waarde voor het land-
schappelijk karakter van het poldergebied. Het cultuurhistorisch 
erfgoed kan nog meer bijdragen aan de recreatief- toeristische  
belevingswaarde van het gebied.  De Rijnlandse Molenstichting 
gaat o.a. in samenwerking met de Stichting Kaag en Braassem 
Promotie fiets- wandel en vaarroutes ontwikkelen langs molens 
en recreatieve, educatieve en culturele arrangementen en even-
ementen. Verder wordt ingezet op meer informatie bij molens 
over techniek en historie, openstelling van enkele molens, infor-
matie door molenaar/vrijwilligers en logies in een molen. 

PARTNERS PARTNERS

•  Stichting Kaag en Braassem 

Promotie

•  Gemeente Kaag en Braassem 

• Rijnlandse Molenstichting

• Private partijen 

•  Provincie Zuid-Holland, 

• Gemeente Nieuwkoop, 

• Leader 



Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Vergroten biodiversiteit door 
bijvriendelijk boeren

WaterTOP nabij historische Sluis 
Roelofarendsveen

ANV de Hollandse Venen gemeente Kaag en Braassem

faciliteren trekker

€ 20.000 € 20.000

Toelichting
In 2011 is De Hollandse Venen begonnen met 10 akkerbouwers 
en veehouders met het project “Bloeiend Bedrijf”. Dit project 
werd ondersteund door onder andere het Louis Bolk-Instituut 
en Veelzijdig Boerenland. Aan dit landelijk project hebben bijna 
570 akkerbouwers meegedaan. Men heeft  honderden kilometers 
akkerranden ingezaaid met bloemenmengsels, om op die manier 
gebruik te kunnen maken van de natuurlijke insectenbestrij-
ding. Vooral de larven van onder andere de Lieveheersbeestjes, 
zweefvliegen en sluipwespen maakten de schadelijke insecten 
onschadelijk. 75% van de deelnemers heeft  zelfs minder tot niet 
hoeven spuiten met bestrijdingsmiddelen. Het project zorgde 
niet alleen voor de vergroening van het landschap, maar heeft  
ook voor een groot voedselaanbod gezorgd voor allerlei soorten 
bijen. Daarbij heeft  het project ook bijgedragen aan voedsel en 
beschutting voor pullen van weidevogels en andere dieren. Dit 
project wil een nieuwe start geven aan het project uit 2011. 

Toelichting
Een TOP staat voor Toeristisch Overstap Punt. Een ‘knooppunt’ 
waar diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets-, vaar 
en wandelroutes samen komen. Een TOP is goed bereikbaar 
per auto en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. In de 
nabije omgeving van de TOP is vaak horeca te vinden, voor een 
kopje koff ie en in dit geval een aanleg steiger voor boten. Met al 
deze voorzieningen is een TOP dus altijd een goed startpunt voor 
iedereen die van wandelen en fietsen en varen houdt. Het project 
betreft  de tijdelijke aanleg pier bij de historische Veense sluis in 
Roelofarendsveen voor een periode van 2 jaar met aansluitend 
een evaluatie om door te gaan in een structurele vorm/uitvoering.

Project 6Project 5

PARTNERS

• Lokale agrariërs 

•  Landschap en Erfgoed Zuid 

Holland 

• Louis Bolk Instituut

• Groene Motor

PARTNERS

• Gemeente Kaag en Braassem

• Stichting Historische Haven



Toelichting
Door een betere vaarverbinding te realiseren tussen de 
Nieuwkoopse plassen en de rivier de Meije  nemen, zeker in 
combinatie met project 7, de vaarmogelijkheden toe. Hierdoor 
ontstaat een groter vaarwegnetwerk en dat maakt het gebied 
aantrekkelijk.

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Verbeteren bevaarbaarheid de 
Meije voor meer mogelijkheden 
waterrecreatie

Realiseren vaarverbinding tussen 
de Nieuwkoopse Plassen en de rivier 
de Meije

gemeente Nieuwkoop gemeente Nieuwkoop

trekker / partner trekker / partner

€ 80.000 € 175.000

Toelichting
Het project zet in op het verbeteren van de bevaarbaarheid van 
de rivier de Meije door onder andere bruggen aan te passen. Hi-
erdoor ontstaan er meer mogelijkheden voor waterrecreatie en 
kunnen recreanten nog meer genieten van dit mooie gebied. Het 
betekend ook een versterking van het Groen-blauwe Raamwerk. 

Project 8Project 7

PARTNERS PARTNERS

•  Gemeente Nieuwkoop

• Particulieren
• Particulieren 



Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Realiseren kwaliteitsverbetering 
Langeraarse Plassen

Organiseren netwerkbijeenkom-
sten

gemeente Nieuwkoop de 3 gemeenten 

trekker trekker, daarna partneren

€ 50.000 € 10.000

Toelichting
Door een verbetering van de kwaliteit van de Langeraarse Plas-
sen wordt een  impuls gegeven aan het Groen- blauwe raamwerk, 
natuur  en recreatie in en om het gebied. In dit project werken 
het hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en de 
gemeente Nieuwkoop nauw samen. Het project betreft  enkel 
het aandeel van de gemeente en betreft  voorzieningen die een  
bijdrage leveren aan de beleefbaarheid zoals de realisatie van 
steigers die multifunctioneel kunnen worden ingezet als visplek 
(ook voor minder validen) of als aanmeerplek voor kleine boten 
en kano’s en die mogelijk ook als zwemsteiger kunnen worden 
gebuikt. Daarnaast zetten we in op het realiseren van zitbanken, 
een eenvoudige botentrailer en andere kleine voorzieningen de 
die beleefbaarheid van de plassen kunnen vergroten.

Toelichting
In 2013 is een begin gemaakt met het betrekken van ondernemers 
en netwerkorganisaties bij het Toekomstperpectief voor de Rijn- 
en Veenstreek. In 2015 heeft  dat geresulteerd in het betrekken van 
diezelfde organisaties bij de opzet van een uitvoeringsprogramma 
en een netwerkorganisatie. Vanaf 2016 moet dat proces worden 
gecontinueerd door het opzetten van netwerkbijeenkomsten. 
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PARTNERS

• Gemeente Nieuwkoop

•  Hoogheemraadschap van Rijn-

land

• Staatsbosbeheer

PARTNERS

•  Gemeente Alphen ad Rijn (trekker)

• Gemeente Nieuwkoop

• Gemeente Kaag en Braassem

•  Stichting Land van Wijk en Wouden

• Stichting promotie Kaag en Braassem

• PReT

• TIP Nieuwkoop

• Struinen en Vorssen



Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

Naam project

Trekker van het project

Rol gemeente

Budget

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

DOORLOOPTIJD

< 1 jaar

1 - 2 jaar

3 - 6 jaar

> 6 jaar

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

STARTMOMENT

2016

2017

2018 - 2020

> 2020

Realiseren recreatieve haven in 
het dorpshart van Leimuiden

Herinrichten tentoonstelling Land-
schap, water en cultuurhistorie in 
de Rijn- en Veenstreek

fa. SMIT’s Bouwbedrijf BV 
faciliteren en WMDL

St. Bezoekers centrum 
de Veenweiden

faciliteren faciliteren

€ 600.000 € 127.500

Toelichting
Aan de noordzijde van het dorpsplein in Leimuiden wordt een 
recreatieve haven ontwikkeld. Het totale plan omvat naast 
de haven ook een horecagelegenheid en woningen met eigen 
ligplaats voor een boot. Door het toevoegen van recreatievoor-
zieningen wordt de centrumfunctie van het dorpshart versterkt. 
In de toekomst zal ook de dorpsentree worden aangepakt. Hier 
kan een jachthaven worden gevestigd. Door de dorpsentree te 
betrekken in deze integrale visie wordt het beeld van recreatie 
gemeente ook naar buiten toe versterkt. In november 2015 is het 
contract met SMIT’s over de integrale ontwikkeling van het cen-
trum van Leimuiden met de gemeente gesloten. De voorbereidin-
gen zoals het bestemmingsplan, uitwerken van ontwerpen zijn/
worden gestart in 2016. 
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Toelichting
Het bezoekerscentrum de Veenweiden staat in het recreatiege-
bied Zegersloot  dat als poort fungeert tussen de stad Alphen 
aan den Rijn en het buitengebied ten oosten van de stad. Met de 
komst van een langzaam verkeerverbinding over het Aarkanaal, 
in de directe nabijheid van het bezoekerscentrum wordt de 
functie van het bezoekerscentrum als informatie en transferi-
umpunt steeds belangrijker. Het wil als regionaal informatie-, 
ontmoetings- en activiteitencentrum de toegangspoort naar de 
Rijn- en Veenstreek zijn ten behoeve van een duurzame beleving 
van de regio. 
Het centrum stimuleert jong en oud om aandacht te schenken 
aan landschap, natuur, flora, fauna, cultuurhistorie, milieu en 
duurzaamheid. Kort en bondig wil het BC “goed voor je groene 
hart” zijn.  Het project betreft  de renovatie van de tentoon-
stellingruimte, het aanbieden van tijdelijke tentoonstellingen  
en het beter benutten van tijd en ruimte om jaarlijks meer dan 
10.000 bezoekers te kunnen ontvangen die kennis nemen van 
deinformatie en exposities.

PARTNERS PARTNERS

•  Werkgroep Masterplan Dorpshart 

Leimuiden (WMDL), 

• Gemeente Kaag en Braassem

•  Historische verenigingen

• Gemeenten Alphen ad Rijn

• Gemeente Nieuwkoop

• Gemeente Kaag en Braassem 

•  Hoogheemraadschap van Rijnland

• OASEN




