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Programma 

• 20.00 uur Welkom 

• 20.05 uur Inleiding Herbert Zilverentant 

• 20.10 uur Inleiding Kees van Velzen 

• 20.15 uur Inleiding Pieter Hellinga 

• 20.20 uur Toelichting plannen Paul Vermeer 

• 20.50 uur Pauze 

• 21.20 uur Gelegenheid tot stellen van vragen 

• 22.00 uur Afsluiting programma 
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• Doel colleges van Teylingen en 

Leiderdorp 

• Extensieve recreatie en versterking 

agrarische functie 

• Plaatselijke en regionale besluitvorming 

Herbert Zilverentant: 
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Kees van Velzen: 

 

• Meerwaarde voor Teylingen 

• Stand van zaken Teylingse deel 

• Wat te verwachten komende periode 
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 Pieter Hellinga: 

 

• Doelen van het Hoogheemraadschap 

van Rijnland 

• Participatie van Rijnland in het project 

BHP 

• Wat is een “wateropgave”? 
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Inhoud 

• Waarom herinrichten BHP? 

• De uitgangspunten en randvoorwaarden? 

• Welke partijen doen mee? 

• Het inrichtingsplan Leiderdorp/Teylingen 

• Nieuwe inrichtingselementen 

• Wateropgave 

• Definitief ontwerp 

• Voorbeelden van inrichtingselementen 

• Financiën 

• Vervolgstappen 

 



Waarom herinrichten van 

de polder?  

• Druk op landelijk gebied 

• Stedelijk gebied heeft weinig recreatief 

groen 

• Het groen is niet goed toegankelijk 

• Leiden bouwt met buurgemeenten aan 

groene zone 

• Versterking van de agrarische functie 



De uitgangspunten en 

randvoorwaarden 
• Inrichtingsplan en 

uitvoeringsprogramma 2009 

• Bestemmingsplan Leiderdorp 
Boterhuispolder oktober 2010 

• Subsidietoekenning 
december 2010 

• Ontwerp/afstemming met 
pachters en eigenaren 

 



Welke partijen doen mee?  

• Gemeente Leiderdorp  

• Gemeente Teylingen  

• Provincie Zuid-Holland 

• Holland Rijnland 

• Hoogheemraadschap van Rijnland 

• Samenwerkingsverband Leidsche 

Ommelanden 

 



Het inrichtingsplan Leiderdorp 



Het inrichtingsplan Teylingen 



Inrichtingselementen 
• Loop- en boerenwandelpaden 

• Doorgaande fietsroutes 

• Fietsparkeervoorzieningen  

• Natuurvriendelijke oevers 

• Natte natuur 

• Visvijver 

• Uitkijkpunt 

• Rustplekken / Picknicklocaties  

• Kanoroutes 

• Landbouwroutes 

• Extra open water en ophogen percelen 

• Informatievoorziening via objecten  



Definitief ontwerp 
BHP Leiderdorp 



Natte natuur 



Voet – fietsverbinding  

zuid noord 



Definitief ontwerp 
BHP Teylingen fase 1 wandelpaden en kanoroutes 



Hondenwerend rooster, tevens toegang 

van het pad naar het weiland 



Definitief ontwerp 
BHP Teylingen fase 2 fietspad 



Definitief ontwerp 
BHP Teylingen fase 3 herinrichting gronden 



Fiets-, voet- en landbouw- 

verbindingen oost – west  



Wateropgave BHP 

- In de BHP is sprake van lokale inundatie bij extreme 

neerslag (natte percelen na hevige regenbui) 

- Het hoogheemraadschap en de gemeenten hebben de 

taak om de percelen in de BHP te beschermen tegen 

bepaalde mate van wateroverlast  

- Hiervoor worden de volgende maatregelen genomen: 

  - Graven extra open water 

  - Realiseren van natte natuur 

  - Natuurvriendelijke oevers 

  - Ophogen van lage percelen 



Vóór inrichting: knelpunten(rood) en 5% laagste maaiveld (geel) 



Na inrichting: knelpunten (rood) en 5% mv criterium (geel) na graven zuidwesthoek 
(blauw) en overige maatregelen in polder (extra water, ophogen, NVO’s)  



Enkele profielschetsen: 



Natte natuur omsloten door 

verhoogde wandelpaden 



Vlonderpaden 



Fietspaden 



Fiets- en voetpaden met 

natuurvriendelijke oever 



Paden voor fiets- en 

landbouwverkeer 



Voorbeeld van fiets- en landbouwpad 



centrum polder: nieuw landbouwpad met 

rustpunt, nieuwe brug, visplek, 

picknickplek, uitkijkpunt en voet/fietspad 



Bestaand landbouwpad 

blijft onveranderd 



Er is nog werk aan de winkel: 

De polder in! 



Financiën: subsidies 

• Provincie Zuid-Holland € 1.709.000,-- 

• Europese gelden € 562.000,-- 

• Bijdrage HHR  € 280.000,-- 

• Bijdrage Holland Rijnland € 231.000,-- 



Vervolgstappen 

• Afronden bestek en tekeningen 

• Afspraken met grondeigenaren 

Teylingen 

• Aanbesteding (juli 2012) 

• Start uitvoering (augustus 2012) 

• Oplevering (31 december 2012) 
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• Straks: gelegenheid tot stellen van vragen 



Vragen 
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