
Definitief ontwerp Boterhuispolder

Stand van zaken



Inhoud

• Toelichting op het definitief ontwerp 

• Stand van zaken project Boterhuispolder



Waarom inrichten van de polder? 

• Druk op landelijk gebied

• Stedelijk gebied heeft weinig recreatief 
groen

• Duurzaam open en groen houden van 
de polder

• De polder toegankelijker maken voor 
extensieve recreatie 



De uitgangspunten en 

randvoorwaarden
• Inrichtingsplan en 

uitvoeringsprogramma 
2009

• Bestemmingsplan 
Boterhuispolder oktober 

2010.

• Subsidietoekenning 

december 2010

• Ontwerp/afstemming met 
pachters en eigenaren



Welke partijen doen mee? 

• Gemeente Leiderdorp (Project gemeente)

• Gemeente Teylingen (Project gemeente)

• Provincie Zuid Holland

• Holland Rijnland

• Hoogheemraadschap van Rijnland

• Leidsche Ommelanden



Inrichtingselementen

• Loop- en boeren wandelpaden

• Doorgaand fietsroutes

• Natuurvriendelijke oevers

• Natte natuur

• Informatie objecten

• Visvijver

• Uitkijkpunt

• Etc.



Het inrichtingsplan



Eigenarenkaart



Definitief Ontwerp



De natte natuur



Natte natuur omsloten door 

verhoogde wandelpaden



Vlonderpad



Voet – fietsverbinding zuid - noord 



Fiets- voet en landbouw 

verbindingen oost – west 



Fietspad



Fiets- en voetpad met 

natuurvriendelijke oever



Fiets- en landbouwverkeer



Nieuw aan te leggen fietspad 

tevens voor landbouwverkeer



Wat zit er nog verder in het 

ontwerp 

• Informatievoorziening via objecten 

• Rustplekken / Picknicklocaties 

• Fietsparkeervoorzieningen 

• Kanoroute



Bestaande brug in centrum 

polder



Bestaand landbouwpad



De oplossing voor doorgaande 

paden



Nieuwe brug met aanloop 

fietsroutes 1ste versie



Ontwerp alternatieve oost – west route



Definitieve versie van de brug

en aanlooproutes



Te verkopen en verpachten



Er is nog werk aan de winkel:
De polder in



Beelden van huidige polder



Financiën: De subsidies

• Provincie Zuid Holland     € 1.709.000,--

• Pop gelden                       € 562.000,--

• Bijdrage HHR                   € 280.000,--

• Bijdrage Holland Rijnland € 231.000,--

• Totaal:                              € 2.782.000,--



Wat zijn de vervolgstappen?

• Formaliseren afspraken met 
grondeigenaren en pachters

• Technische uitwerking ontwerp (bestek)

• Aanbesteding (20 juni 2012)

• Gunning (24 juli 2012)

• Start uitvoering (begin augustus 2012)

• Oplevering(31 december 2012)



planning



Vragen 



De verantwoordelijkheid voor 

realisatie en uitvoering ligt resp. 

bij:

• Achmed Achbari (Beleid)

• Paul Vermeer (Projecten)


