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Inleiding
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Het landschap van de polders in Leiderdorp is eeuwen oud. De sloten herinneren aan de 
middeleeuwse ontginningswerkzaamheden en generaties koeien hebben staan herkauwen 
in de grazige weilanden. Maar ook hier staat de tijd niet stil. Het buitengebied is veranderd. 
Terwijl de stedeling een rondje komt fietsen om de sfeer van het platteland te proeven, is de 
landbouw gemoderniseerd. Boeren die niet mee kunnen of willen in de schaalvergroting zijn 
een nevenbedrijf begonnen. Boerenerven zijn vrijgekomen voor nieuw gebruik. De statige 
hoven zijn aantrekkelijk om in te wonen en de meer recente gebouwen bieden meer dan vol-
doende ruimte voor allerlei functies. Dit beleidskader is opgesteld om richting te geven aan 
het veranderend gebruik van de boerenerven met als inzet behoud van het cultuurhistorisch 
waardevolle landschap en de kwetsbare aantrekkelijkheid hiervan.

Nieuw Buiten
In de polders van Leiderdorp staat behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit voorop. 
Steeds meer boerderijen zijn in gebruik als woonhuis of bedrijfspand. Deze niet-agrarische 
functies mogen geen afbreuk doen aan de bestaande stedenbouwkundige, cultuurhistorische 
of groenblauwe kwaliteiten. De karakteristiek van het gebied mag niet leiden onder verande-
ringen, maar moet er juist op vooruit gaan. Het behoud van agrarisch erfgoed moeten leiden 
tot een ‘nieuw buiten’ waarin de historie tot zijn recht komt.
Het uitgestrekte weideland blijft in gebruik als agrarisch gebied, waarin een belangrijke rol is 
weggelegd voor natuur en recreatie. De uitdaging ligt op het niveau van het erf met daarop de 
bebouwing, dat een belangrijk schakelpunt is in de beleving van het landschap en tegelijkertijd 
ook een duidelijke eigen waarde heeft. Het erf is het ijkpunt van het buitengebied. Het is de 
vraag, hoe eigentijdse wensen gecombineerd kunnen worden met het erf en de bebouwing 
als beelddragers van het landschap.

Inleiding
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Een onderbouwd kader
Dit beleidskader valt uiteen in twee delen. Het eerste deel is een onderbouwing met daarin 
beleid, landschap en het erf met gebouwen. Dit deel eindigt met een overzicht van de aanwe-
zige waarden, waarbij er een nadruk ligt op cultuurhistorie en beeldkwaliteit.
Het tweede deel is een toetsingskader met vanuit behoud een nadruk op planologische ver-
sterking van kwaliteiten. Aangegeven wordt wat passend is met aandacht voor landschappe-
lijke en cultuurhistorische waarde. Daaronder valt bijvoorbeeld het verbeteren van karakteris-
tieke elementen aan bebouwing en erfinrichting met inbegrip van beplanting. Ook het slopen 
van niet karakteristieke, overbodig geworden bebouwing zoals stallen en silo’s maakt er deel 
vanuit. De vrijgekomen ruimte kan zo nodig in beperkte mate plaats bieden aan vervangende 
bebouwing, waarvoor richtlijnen worden gegeven voor onder meer de hoogte en dakvorm. 
Onderbouwing en kader vormen een eenheid, die integraal de kwaliteiten en eigenschappen 
beschrijft om richting te geven aan nieuwe functies.

Toepassingsgebied
Dit toetsingskader is van toepassing op de Boterhuispolder en Polder Achthoven. Specifiek 
geldt het voor bebouwing aan de Zijldijk, Nieuweweg, Achthoverenweg en Ruigekade. Het 
gebied is groen aangegeven op de kaart op de volgende pagina.



Gemeente Leiderdorp  Beleidskader Polder Achthoven en Boterhuispolder  November 2009 Pagina  5

Boterhuispolder
Zijl

Oude Rijn

Does

Dwarswatering

Polder Achthoven

Het beleidskader is van toepas-
sing op de groen aangegeven 
delen van de Boterhuispolder 
en Polder Achthoven, waarbij 
met name moet worden gedacht 
aan de erven langs de Zijldijk, 
Nieuweweg, Achthoverenweg en 
Ruigekade.
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Deel 1 - Beleidsonderbouwing



Gemeente Leiderdorp  Beleidskader Polder Achthoven en Boterhuispolder  November 2009 Pagina  7

Het ruimtelijk beleid voor de polders in het buitengebied van Leiderdorp is op verschillende 
schaalniveau’s vastgelegd door het Rijk, de provincie en de gemeente. De uitgangspunten 
van dit beleid zijn in dit hoofdstuk samengevat.

Rijk 
Op rijksniveau geeft de Nota Ruimte (2004) richting aan het ruimtelijk beleid. Leiderdorp ligt 
in de Randstad, een sterk verstedelijkte regio. Leiderdorp ligt voor een behoorlijk deel binnen 
de rode contouren, die de grens vormt van het bebouwde gebied. De polders liggen in het 
Groene Hart, een nationaal landschap met drie hoofdfuncties: landbouw, natuur en recreatie. 
Dit landschap ligt tussen de grote steden, maar mag niet verder verstenen. De kwaliteit van 
het landelijk gebied moet worden behouden. Kernkwaliteiten van het uitgestrekte veenweide-
landschap waarin de Polder Achthoven en de Boterhuispolder liggen, zijn landschappelijke 
diversiteit, openheid, rust en stilte. Deze kwaliteiten zijn het versterken waard, waarbij als 
uitgangspunt voor het ‘behoud door ontwikkeling’ is gekozen. In de Nota Ruimte schrijft het 
kabinet, dat ze de mogelijkheden voor hergebruik en nieuwbouw in het buitengebied wil ver-
ruimen om het economisch draagvlak en de vitaliteit van de landelijke gebieden te versterken. 
Het gebied zit niet op slot, maar ontwikkeling moet bijdragen aan behoud van de kwaliteit.

Ander relevant rijksbeleid is de nota Belvedère (1999), dat onder meer inzet op behoud en 
verbetering van zichtbare cultuurhistorische waarde. De polders zijn op de bijbehorende kaart 
met cultuurhistorische waarden van Nederland aangeduid als gebied met hoge, gecombi-
neerde waarden. Het Rijk pleit ervoor de cultuurhistorische kwaliteit te integreren met ruim-
telijke ontwikkelingen. De nota ‘geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische 
kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland 
kan worden omgegaan, en geeft aan welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. 
Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed voegt kwaliteit toe aan de culturele 
dimensie van de ruimtelijke inrichting. Een ontwikkelingsgerichte benadering staat daarbij 
centraal. Die invalshoek dient in het ruimtelijk beleid te worden bevorderd’ (Nota Belvedère, 
pagina 7). Cultuurhistorie is daarbij met inachtneming van een zekere kwetsbaarheid te zien 
als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkelingen. Continuïteit is bovendien het centrale begrip, 
bijvoorbeeld bij het zoeken van een plek voor nieuwe ruimtelijke functies in een historische 
ruimtelijke setting. Cultureel erfgoed kan een vitale functie hebben voor de ruimtelijke kwali-
teit, waarbij er een directe relatie te leggen is met landschappelijke kwaliteit en de landbouw. 
Identiteit is een kernbegrip.

Rijk, provincie, gemeente

Contouren Groene Hart
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Provincie
De provincie heeft met het Steekplan Zuid-Holland West (2003) beide polders aangeduid als 
‘agrarisch gebied plus’, gebied met natuurwaarden, landschappelijke en/of cultuurhistori-
sche waarden. De agrarische functie is volgens de provincie essentieel voor het behoud van 
de waarden van het gebied. In dit verband bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van het 
agrarisch bouwblok en is ondanks de landschappelijke waarde in principe de teelt van maïs 
of andere ruwvoergewassen dan gras beperkt toegestaan ten behoeve van de eigen bedrijfs-
voering. Om deze waarden te beschermen geldt echter ook een aantal beperkende regels. 
Zo geldt er ter bescherming van natuur en landschap een verbod op het dempen van sloten 
en is het weliswaar mogelijk om agrarische bedrijven uit te breiden met extensieve recreatie of 
zorg op de boerderij, maar alleen als daarmee een ruimtelijke kwaliteitsverbetering tot stand 
komt.

In de nota Regels voor Ruimte (2005) legt de provincie een relatie tussen ruimtelijke plannen 
en cultuurhistorische en landschappelijke waarden. In gebieden die in de streekplannen zijn 
aangeduid als agrarisch gebied met bijzondere cultuurhistorische, natuur- en landschaps-
waarden staat de ontwikkeling van de agrarische sector in samenhang met de ontwikkeling 
van het cultuurlandschap centraal. Hier mag niet nieuw worden gebouwd. Voor nevenactivi-
teiten bij agrarische bedrijven en voor vrijkomende agrarische bebouwing geldt, dat de nieuwe 
functie geen afbreuk mag doen aan de kwaliteit van het gebied. Nieuwe functies moeten 
zoveel mogelijk worden gehuisvest in de bestaande bebouwing. Monumentale en karakte-
ristieke objecten waaronder MIP-panden dienen te worden beschermd. Bij veranderingen 
moet de bescherming en zo nodig versterking van de aanwezige cultuurhistorische waarden 
worden gewaarborgd.
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Gemeente
Voor Polder Achthoven is in 2005 een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Het gebied is 
bestemd ten behoeve van agrarische doeleinden met landschappelijke en natuurwetenschap-
pelijke waarde. De percelen langs de Achthovenerweg zijn zo bestemd, dat de mogelijkheid 
bestaat ook in te zetten op natuurontwikkeling. Met uitzondering van terreinafscheidingen die-
nen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, binnen de bouwvlakken op de erven 
te worden gebouwd. Het bestemmingsplan biedt agrariërs mogelijkheden voor het uitvoeren 
van nevenactiviteiten waaronder de verkoop van eigen producten en het bieden van woon-
zorg combinaties. De Ruige Kade heeft de bestemming recreatieve infrastructuur. Binnen de 
polder ligt een groot stiltegebied, dit grenst aan de gemeentegrens met Rijnwoude. Ook zijn 
in het bestemmingsplan twee molens aangegeven. Een nieuw bestemmingsplan voor de 
Boterhuispolder is in de maak.

In samenwerkingsverband De Oude Rijnzone werkt Leiderdorp aan de kwaliteit van het 
gebied langs de Oude Rijn tussen Leiden en Bodegraven. De gemeenten, de provincie en het 
Hoogheemraadschap werken samen om te komen tot herstructurering en integrale ontwik-
keling van dit gebied.

Uit de gebiedsvisie op de Polder Achthoven (2007) komt naar voren dat de polder groen en 
open moet blijven, met een raamwerk van wandel en fietspaden er doorheen. Om de his-
torische hoven in stand te houden moet het mogelijk worden een bredere bestemming toe 
te kennen en verrommeling tegen te gaan. Ook moet het bedrijventerrein Lage Zijde deels 
uitgeplaatst of verplaatst worden om ruimte te maken voor natuur en groen, waardoor het 
bedrijventerrein ook beter in het landschap kan worden ingepast.

De inrichtingsplannen Polder Achthoven (2009) en Boterhuispolder (2009) zijn erop gericht de 
toekomstwaarde van de polder voor agrariër en stedeling te vergroten. De gemeente stelt de 
mens en beleving van de polder centraal met inachtneming van de agrarische, ecologische en 
cultuurhistorische waarden. Naast verbrede landbouw met onder andere natuurbeheer, vormt 
ook het recreatieve medegebruik een goede basis voor het versterken van de toekomstwaar-
de van de polder. De belevingswaarde voor stedelingen moet worden versterkt door middel 
van een raamwerk van wandel- en fietspaden.
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Het uitgestrekte open veenlandschap en de ligging aan doorgaand water maakt, dat beide 
polders op het eerste gezicht een vergelijkbare indruk maken. Ze maken dan ook beiden deel 
uit van de Leidse Ommelanden, die in verbinding staan met het landschap van het Groene 
Hart. Op kleinere schaal is aan de ontginningspatronen en erven te zien, dat er ook duidelijke 
verschillen zijn. Het zijn op zichzelf staande ruimtelijke eenheden. In dit hoofdstuk zijn de pol-
ders om deze reden apart toegelicht en in kaart gebracht.

Boterhuispolder
De polder is ontgonnen vanaf de Zijl, een zijtak van de Oude Rijn die noordwaarts stroomt naar 
de Kagerplassen. De huidige sloten volgt grotendeels het historische ontginningspatroon, dat 
stamt uit de Karolingische tijd. De onregelmatige perceelsindeling is dus terug te voeren tot de 
vroege middeleeuwen. De sloten lopen van voor naar achter de polder door.

De smalle dijk met daarover de weg loopt in beginsel parallel aan de Zijl. De rivier is in de loop 
van tijd iets verplaatst, waardoor er een klein buitendijks gebied is ontstaan. Dit is ingericht 
als openbaar groen met een boompartij. Tegenwoordig is de belangrijkste ontsluiting de route 
vanaf de Leidseweg via de Nieuweweg. Deze route is minder recent dan de naam doet ver-
moeden. Op kaarten uit het begin van de negentiende eeuw is een laantje zichtbaar, dat iets 
ten zuiden van de huidige Nieuweweg ligt. Vanaf dit laantje liep rond 1850 een pad naar de 
Leidseweg. Dit pad is later opgegaan in de Nieuweweg.

De bebouwing staat aan de Zijldijk. Op kaarten uit de negentiende eeuw is vrijwel geen 
gebouw te zien, hoewel er tegen de dijk wel kleine kavels zijn waarop gebouwen hadden kun-
nen staan. Mogelijk zijn deze er wel geweest, maar de huidige bebouwing stamt van na het 
midden van de negentiende eeuw. Enkele gebouwen zijn in het kader van het Monumenten 
Inventarisatie Project aangemerkt als waardevol pand. 
De hoofdgebouwen staan dicht op de dijk. Bijgebouwen staan in de regel (schuin) achter 
het hoofdgebouw. De erven zijn in een aantal gevallen vergroot, waarbij soms ook de sloot is 
gedempt.

Landschap, erf, bebouwing



Gemeente Leiderdorp  Beleidskader Polder Achthoven en Boterhuispolder  November 2009 Pagina  11

Boterhuispolder begin negen-
tiende eeuw.
Links een schematische weerga-
ve van de opbouw langs de Zijl. 
Rechts is het toenmalige zicht 
op het achterland schematisch 
weergegeven.
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Boterhuispolder begin eenen-
twintigste eeuw.
Rechts een schematische weer-
gave van de opbouw langs de Zijl 
met daarin onder meer aangege-
ven de waterscheiding.
Links is het zicht op het achter-
land schematisch weergegeven.
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Rond de erven is meestal opgaand groen geplaatst, waardoor niet alle gebouwen in het zicht 
staan. Het zicht tussen de bebouwde erven door oogt mede daardoor groen. Waar tot een 
honderd jaar geleden het zicht wijds was en vergelijkbaar aan de weidsheid die nu nog vanaf 
de Nieuweweg te ervaren valt, is het door de toegenomen bebouwing vanaf de dijk minder 
breed geworden.

Polder Achthoven
De polder dankt zijn naam aan acht oude hoven: de Doeshof, Lindenhof, Den Boogaard, 
Dijkzigt, Spekstede, Bouwlust, Hoogcraen en Achthoven. Deze liggen aan de rand van de 
grillige verlopende oeverwal van de Oude Rijn en vormen een representatief boerderijlint met 
erven gelegen op wisselende afstand van de weg, wat de beleving van het landschap ten 
goede komt. Het buitendijks gebied is voor het grootste deel onbebouwd en ook in de rest 
van de polder zijn op enkele molens na vrijwel geen gebouwen te vinden. Tussen de oude 
hoven is op meerdere plekken gebouwd, waardoor het zicht op de achterliggende polder 
tegenwoordig smaller is dan voorheen. Een groot deel van de bebouwing is Rijksmonument 
of als waardevol aangewezen in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project.

De polder Achthoven is ontgonnen vanaf oeverwal en heeft een bijzondere, regelmati-
ge stokenverkaveling. Het slagenpatroon met sloten tussen de kavels gaat terug tot in de 
Middeleeuwen. Kenmerkend is dat de sloten niet doorlopen tot de rivier. Ze eindigen bij de 
erven, die op de overgang liggen van rivier- en polderwater. Deze waterscheiding heeft een 
onnadrukkelijk aanwezig reliëf. Anders dan in veel andere polders is er geen doorgaande 
dijksloot.

De erven liggen tussen de sloten en zijn in de regel vrij smal, zoals past bij een oud slagen-
landschap. De erven liggen veelal voor aan de kavel, maar juist oudere panden zoals de 
Lindenhof, Hoog Kraan en Achthoven hebben een voorweiland. Bij Den Boogaard was dit 
ooit een boomgaard. De erven van de oude boerderijen zijn in de meeste gevallen vergroot 
naar achter en in enkele gevallen verbreed, waarvoor sloten zijn gedempt. De historische 
erven lopen veelal tot een knik in de verkaveling. De oudere erven worden vaak begrensd door 
beplanting, die de bijgebouwen aan het zicht onttrekt. De nieuwere erven en de erven direct 
aan de Oude Rijn zijn veel opener, waardoor veel bebouwing zichtbaar is en het erf soms ook 
een rommelige indruk maakt.
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Polder Achthoven begin negen-
tiende eeuw.
Boven een schematische weer-
gave van de opbouw langs de 
Oude Rijn met daarin onder meer 
aangegeven de waterscheiding. 
Onder is het zicht op het achter-
land schematisch weergegeven.
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Polder Achthoven begin eenen-
twintigste eeuw.
Boven een schematische weer-
gave van de opbouw langs de 
Oude Rijn met daarin onder meer 
aangegeven de erven met daar-
op de bebouwing.
Onder is het zicht op het achter-
land schematisch weergegeven.
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Erf en bebouwing
De erven zijn belangrijke landschappelijke eenheden met als meest in het oog springende 
elementen de gebouwen en het opgaand groen van de bomen. De erven passen in de regel 
goed in het slagenlandschap. Ze zijn eerder diep dan breed. Op de erven komen agrarisch 
verleden en de moderne landbouw op een niet te vermijden manier bij elkaar. Achter de veelal 
historische boerderijen staan nieuwe gebouwen, die in de meeste gevallen door beplanting 
niet al te sterk zichtbaar zijn. Dat verandert, als de polder beter wordt ontsloten voor voetgan-
gers en fietsers.

De grote boerderijen in polder Achthoven zijn gebouwen met aanzien, die met recht een hof 
kunnen worden genoemd. De panden zijn in hun huidige vorm vrijwel allemaal in de loop van 
de negentiende eeuw gebouwd, waarbij het huis in een aantal gevallen tot een hoogte van 
twee lagen werd opgetrokken. Het zijn representatieve hoven met het karakter van een bui-
tenplaats, zoals dat past bij herenboeren die hun producten konden leveren aan de groeiende 
stadsbevolking. Sommige boerderijen hebben een zomerhuis of boenhok. De boerderijen in 
de Boterhuispolder zijn meer ingetogen. In beide polders staan de bijgebouwen achter op het 
erf, waarbij de oudere bebouwing veelal kleiner van schaal is dan de recente. Met name de 
moderne stallen en de bijbehorende silo’s zijn van een maat, die niet meer op het traditionele 
erf past. Deze staan dan ook in het vroegere weideland.

Naast de gebouwen is ook de erfinrichting van belang. Op het traditionele boerenerf is de tuin 
in het algemeen in twee delen gesplitst: een siertuin met bloemen en gras aan de voorzijde en 
een nutstuin met onder meer groenten en fruit aan de achterzijde. De oudere agrarische erven 
in de beide polders passen goed in dit beeld. De boerderijen hebben een echte voortuin, een 
zijerf omzoomd met bomenrijen die ook het voor de moderne bedrijfsvoering ingerichte ach-
tererf aan het zicht onttrekken. In het algemeen is er gebruik gemaakt van streekeigen bomen. 
Langs de randen van het erf staan wilgen, elzen en populieren. Op het erf bomen zoals (lei)
linden en kastanjes. Een aantal boerderijen heeft ook een boomgaard met hoogstamfruit zoals 
appels en peren, waaronder gras ligt. In de polder Achthoven is de siertuin aan de voorzijde 
op een aantal plaatsen uitgegroeid tot een klein park, waarbij op kunstige wijze gebruik is 
gemaakt van het water op het niveau van de Oude Rijn.
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1

2 3 4

Principeschetsen erfinrichting 
met daarop bomen, verharding 
en bebouwing. Afgebeeld zijn 
erven zoals vooral te vinden in 
de Boterhuispolder (1) en in de 
buitendijkse zone langs de Oude 
Rijn (2) met relatief bescheiden 
bebouwing en een vrij open erf-
inrichting. Daarnaast is een erf 
te zien zoals gebruikelijk langs 
de Achthovenerweg met aan de 
voorzijde een representatieve 
boerderij in een ruime tuin, een 
historisch achtererf met onder 
meer een hooiberg en daarachter 
een moderne stal (3). Een ken-
merkende variant op dit laatste 
erf is het type, waarbij naast de 
boerderij een zomerhuis staat en 
de inrichting van het achtererf de 
knik in het verkavelingspatroon 
volgt (4).
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  De Boterhuispolder en Polder Achthoven zijn waardevolle landschappen op de overgang van 
stedelijk naar landelijk gebied. Met name de boerderijlinten direct langs de Zijl en Oude Rijn 
zijn cultuurhistorische identiteitsdragers, waarin landschap en bebouwing een geheel vormen 
als een voortuin van de polder. De gemeente zet in op versterking van de beleving van deze 
linten. De waarden die dit geheel maken, zijn op de vorige pagina’s beschreven en in kaart 
gebracht. In hoofdlijnen komen deze neer op een sterke identiteit met onderstaande waar-
den.

 Algemeen
-   cultuurhistorisch landschap met weiden, sloten en hoven langs rivieren;
-  de landschappelijke diversiteit, openheid en rust van het veenweidelandschap;
-    buitengebied als agrarisch landschap met betekenis voor de beleving van de stedeling en het 

ontwikkelen van natuur, waarbij deze nevenfunctie een steeds nadrukkelijker rol krijgen;
-    nieuwe ontwikkelingen moeten kwaliteiten versterken met behoud van de cultuurhistorische 

waarden.

 Landschap
-   de ruimtelijke opeenvolging van het water van Zijl en Oude Rijn, de smalle dijk met daarop de 

weg als hoofdbelevingsroute, de halfopen zone met erven en daarachter het lage veenweide-
land van het Groene Hart;

-    het ontginningspatroon in onregelmatige blokken voor de Boterhuispolder en in smalle slagen 
voor de polder Achthoven herkenbaar in met name de sloten;

-    in de Boterhuispolder een scherpe scheiding tussen rivier, weg en weide gemarkeerd door 
een dijk met sloot;

-    in Polder Achthoven een zone met bovenland en buitenwater langs de Rijn met het zigzag-
gende reliëf van de waterkering als subtiele grens in het landschap, waarlangs de historische 
erven zijn geregen en waarop de sloten aansluiten;

-    streekeigen beplanting: polderbomen zoals wilgen, elzen en populieren, erfbomen zoals lin-
den en kastanjes en boomgaarden met hoogstamfruit zoals appels en peren.

Waarden
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 Erf en bebouwing
-  erven met opgaand groen en bebouwing als landschappelijke eenheden;
-  de erven zijn groen met gras en bomen en hebben relatief weinig verharding in het zicht;
-    in de Boterhuispolder ruime erven omzoomd door opgaand groen met een informele ordening 

en niet al te nadrukkelijke bebouwing, waarbij de erven in beginsel de breedte van het kavel 
niet overschrijden;

-    in Polder Achthoven aan de landzijde representatieve erven gericht op de Oude Rijn met park-
achtige aanleg danwel voorweiland en voorname panden aan de gericht op de weg en op de 
achtergrond meer bescheiden agrarische bebouwing, waarbij de erven een breedte hebben 
afgestemd op het slagenpatroon;

-    in Polder Achthoven aan de waterzijde enkele informele erven met een ruime en open opzet, 
waarop relatief bescheiden bebouwing is geplaatst;

-   hooibergen vormen van oudsher een open beëindiging van het boerenerf met zicht op het 
land;

-  monumentale en karakteristieke panden in een historische context.
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Deel 2 - Toetsingskader
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  Leiderdorp biedt ruimte voor hergebruik en functieversterking van bebouwing en erven in 
polder Achthoven en de Boterhuispolder. Een deel van de boerenerven is in de loop der tijd 
in gebruik genomen voor niet-agrarische (neven)functies, een ander deel zal de komende 
tijd voor een (gedeeltelijke) wijziging komen te staan en tussen de boerenbedrijven zijn op 
verschillende plekken woningen gebouwd. Dit kader vormt de basis voor planologische afwe-
gingen in het licht van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden bij gevraagde en 
geconstateerde afwijkingen van het vigerende bestemmingsplan. Dit kader heeft het karakter 
van beleidsregels als bedoeld in titel 4.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

 Nieuw Buiten
  Het beleid van de gemeente is in lijn met het beleid van de provincie en het Rijk gericht 

op behoud van het agrarisch landschap en de ontwikkeling van natuur. Daarnaast hecht 
Leiderdorp veel waarde aan de toegankelijkheid voor de stedeling en de aantrekkelijkheid 
van het gebied voor recreanten. De cultuurhistorische waarde van de (voormalige) erven en 
de bebouwing moet bij wijziging behouden blijven en de beeldkwaliteit verbeterd. In dit kader 
kan ‘nieuw buiten’ worden gezien als kernbegrip, waarin de waarden van de erven en de 
bebouwing alsmede hun plaats in het landschap samenvallen. Een buiten is historisch gezien 
een landhuis op een mooie plek in het buitengebied met veelal een agrarisch bedrijf. De rijke 
boerderijen langs de Oude Rijn met hun parkachtige tuinen passen goed in dit beeld. Het zijn 
parels in het landschap. Ontdaan van recente grootschalige agrarische bebouwing kan de 
buitenplaatsfunctie van deze erven een grotere nadruk krijgen. Dit principe is ook te gebruiken 
om een nieuwe functie voor minder rijke erven vorm te geven. Hier hoeven geen negentiende 
eeuwse buitenplaatsen te worden gesticht, maar moet het buitenleven en de inpassing in het 
landschap een passende vorm krijgen. De overwegingen in dit kader moeten worden gelezen 
in het licht van de onderbouwing op de voorgaande pagina’s en dan met name de omschre-
ven waarden. In geval van twijfel aan de toepasbaarheid van de richtlijnen en voorwaarden in 
dit kader kan de gemeente op basis van de onderbouwing en de waarden aanvullende eisen 
stellen.

Afwegingskader
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 Planologische onderbouwing en beeldkwaliteitsplan
  Het afwegingskader op de volgende pagina’s geeft aan welke kenmerken essentieel zijn 

voor het behoud van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van de polders. 
Ook wordt afgekaderd onder welke randvoorwaarden verandering van functie mogelijk is. 
Het begint met een omschrijving van de begrippen. Daarna volgen de randvoorwaarden: 
cultuurhistorie, erf en landschap, bebouwing en bestemming. Bij gewenste veranderingen zal 
een aanvrager de randvoorwaarden moeten verwerken in een planologische onderbouwing, 
waaruit de gevolgen voor de kwaliteit van het beeld van landschap en bebouwing alsmede de 
cultuurhistorische aspecten duidelijk en integraal zijn aangegeven in een beeldkwaliteitsplan.

 Begrippen
 In dit afwegingskader wordt verstaan onder:
a   vrijkomende agrarische bebouwing: bebouwing op een bestaand agrarisch bouwperceel dat 

door (gedeeltelijke) beëindiging van het agrarische bedrijf vrij komt voor vestiging van een niet-
agrarische functie;

b  werken: kleinschalige bedrijvigheid en zorgfuncties (dus geen industriële bedrijvigheid en 
transport- en distributiefuncties);

c recreatie: kleinschalige vormen van dag- en verblijfsrecreatie;
d  nevenfunctie: een vorm van recreatie of werken naast de agrarische hoofdtaak met inbegrip 

van een zogeheten weidewinkel;
e   project: als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening (postzegelplan);
f   agrarische bedrijfswoning: een woning al dan niet in een gebouw, noodzakelijk voor de agra-

rische bestemming op het perceel;
g  beeldkwaliteitsplan: een plan dat de zichtbare gevolgen van het veranderend gebruik in beeld 

brengt en daarbij de overwegingen voor de veranderingen plaatst in het licht van de cultuur-
historische en landschappelijke  waarden zoals omschreven in dit beleidskader
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 Cultuurhistorie
  Behoud van cultuurhistorische waarden is het uitgangspunt. In dit beleidskader zijn de hoofd-

lijnen aangegeven, waarbij de opbouw van het landschap en de plaatsing van de erven daarin 
als hoofdwaarden te zien zijn. Met name het slotenpatroon en het landschappelijk reliëf moe-
ten in dit verband worden genoemd, maar ook de oudere tuinaanleg en erfbeplanting mag in 
dit verband niet worden vergeten. Daarnaast zijn er door het Rijk monumenten aangewezen 
en heeft de gemeente karakteristieke panden aangewezen. Archeologische waarden zijn van 
een vergelijkbaar belang. Als uitgangspunt geldt, dat de bebouwing en de afmetingen van 
het erf van vóór het midden van de twintigste eeuw als cultuurhistorisch waardevol kunnen 
worden beschouwd.

  Dit betekent, dat de planologische onderbouwing een inventarisatie en waardestelling van erf 
en bebouwing bevat en inzicht geeft in de gevolgen van de wijziging. De onderbouwing is te 
toetsen op het behoud en eventueel herstel van:

•    landschappelijke elementen zoals sloten en reliëf, waarbij het kaartbeeld van 1900 als uit-
gangspunt dient;

•   landschappelijke zichtlijnen van de weg, waarbij wordt gestreefd naar breed zicht op het ach-
tergelegen agrarisch weideland;

•   afmetingen en begrenzing erf met inbegrip van erfinrichting, waaronder een beperkte breedte 
en diepte van de erven zoals die rond 1900 aanwezig was;

•   beplanting en tuinaanleg met inbegrip van waterpartijen, waarbij gebiedseigen beplanting met 
grote bomen op het voorerf, (hoogstam)fruit op het zijerf en erfbegrenzing met onder meer 
knotwilgen uitgangspunt is;

•   ordening van bouwwerken en de bouwwerken op zich, waarbij in zoverre voor het perceel van 
toepassing het kaartbeeld van 1900 als leidraad dient.
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 Erf en landschap
  De inrichting van het erf is onderdeel van het cultuurhistorisch beeld. Langs de rand van het 

open weidelandschap liggen op enige afstand van elkaar erven met veelal een traditionele 
agrarische inrichting. De oorspronkelijke boerenerven hebben een diepte van meestal niet 
meer dan vijftig meter met uitschieters tot om en nabij de zeventig meter. De wens tot behoud 
en versterking van cultuurhistorische of landschappelijke waarden kan aanleiding zijn om de 
begrenzing van het (voormalig) agrarisch erf terug te brengen tot deze maat, waarbij het kaart-
beeld van omstreeks 1900 als uitgangspunt dient en voor recente erven de maatvoering van 
de naastgelegen historische erven leidend is. Voor de erven van woningen geldt een beperk-
tere diepte van in beginsel niet meer dan veertig meter.

  Voor eventueel nieuw gebruik gelden beredeneerd vanuit het cultuurhistorisch beeld beper-
kingen, waaraan in een onderbouwing aandacht moet worden besteed. Buitenopslag in het 
open landschap doet net als speciale parkeervoorzieningen op het erf afbreuk aan de kwa-
liteit en uitstraling van het buitengebied. Zeker als sprake is van een monumentale boerderij 
maakt de erfinrichting ook vaak deel uit van de cultuurhistorische waarde: reden om een zo 
goed mogelijke oplossing te vinden. Te denken valt aan inpandige opslag en parkeren in een 
voormalige stal of schuur of op het grind van het erf. De inrichting van het erf moet eventueel 
nieuw gebruik goed kunnen faciliteren.

  De bebouwing is zo geplaatst, dat de zijerven relatief open zijn met veelal doorzichten op het 
polderlandschap. Vanwege het open karakter blijft boombeplanting bij voorkeur beperkt tot 
het voor- en zijerf, waarbij het maaiveld in de regel is beplant met gras. Hagen dienen slechts 
om ongewenste functies aan het zicht te onttrekken.

  Dit betekent, dat de planologische onderbouwing inzicht geeft in de veranderingen op het erf. 
De onderbouwing is te toetsen op:

•  erf inpassen in de landschappelijke patronen en deze waar mogelijk herstellen;
•  aan de voorzijde representatief van karakter met open tuin en meer naar achteren een nutstuin 

zoals een boomgaard die aan de achterzijde over kan gaan in een open erf als aansluiting op 
het weideland;

•  erven van boerderijen zijn in beginsel hoogstens zeventig meter diep gemeten vanaf de voor-
gevelrooilijn, erven van woningen in beginsel hoogstens veertig meter diep;

•    tuin en voorerf beplanten met erfbomen zoals (lei)linden en kastanjes en verder voorzien van 
gras met eventueel bescheiden struiken die het zicht op de voorgevel niet blokkeren;
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• geen hekken rond de erven;
•    verharding beperken tot het hoogst noodzakelijke, waarbij op het voorerf in beginsel slechts 

grind dient te worden gebruikt en op het achtererf ook aan gesloten verharding kan worden 
gedacht;

•    eventueel parkeren vindt plaats op het zij- of achtererf zonder daarvoor speciale voorzieningen 
te maken;

•    een passende en streekeigen beplanting langs de randen van het erf met polderbomen zoals 
wilgen of elzen danwel populieren dicht langs de randen van het erf, waarbij eventuele nieuwe 
functies aan het zicht kunnen worden onttrokken door een wilgen- of elzenhaag;

•   opstelplekken voor kamperen bij de boer uitvoeren als boomgaard met hoogstamfruit zoals 
appels en peren;

•   geen buitenopslag:
•  oorspronkelijke beëindiging erven met een (voormalige) hooiberg behouden.

 Bestemming
  Een eventuele functiewijziging moet passen bij het karakter van de (voormalige) agrarische 

bebouwing en ten dienste staan van het behoud van cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden. Te denken valt aan kleinschalige vormen van wonen, werken, zorg en recreatie, 
waarbij er geen beperking van de omringende agrarische bedrijven en aanwezige woningen 
plaatsvindt. De verkeersaantrekkende werking van nieuwe functies moet mede daarom laag 
blijven. Bij volledige beëindiging van de agrarische functie kan het vrijkomende hoofdgebouw 
voor een woonbestemming in aanmerking komen. Splitsing van een boerderij of het geschikt 
maken van andere oorspronkelijke bebouwing voor bewoning behoort dus tot de mogelijkhe-
den. Hierbij moet permanente bewoning in de zone van de hoofdbebouwing worden gesitu-
eerd (wel woningen in de voormalige stal of andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, 
geen woningen in recentere bebouwing op het oorspronkelijke achtererf). De nieuwe functie 
kan een hoofd- of een nevenfunctie zijn. Een nevenfunctie mag minder ruimte in beslag nemen 
dan de agrarische hoofdfunctie.

  Dit betekent, dat de planologische onderbouwing inzicht geeft in de bestemmingen en gebruik 
is te toetsen op. De onderbouwing is te toetsen op:

•  monumentale, cultuurhistorische en karakteristieke bebouwing behouden;
•   geen bewoning achter het oorspronkelijke agrarische hoofdgebouw uitgezonderd cultuurhis-

torisch waardevolle bebouwing;
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•   een agrarische functie gaat voor op overige functies (geen hinder voor de agrarische func-
tie);

•  niet-agrarische functies zijn in bebouwingsoppervlak ondergeschikt aan de agrarische functie 
en worden ondergebracht in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing met een maximum van 
450 m2 niet-agrarisch bedrijfsoppervlak;

•  alleen de woning en de bedrijfsgebouwen op het oorspronkelijke erf komen in aanmerking 
voor een nieuwe functie (overige bouwwerken zoals silo’s en mestopslagplaatsen niet);

•  sloop van niet monumentale of niet karakteristieke bedrijfsbebouwing is wenselijk, waarbij 
vervangende nieuwbouw aan bebouwd oppervlak niet meer dan één derde van het te slopen 
oppervlak mag krijgen met een maximum van 300 m2;

•  de verkeersaantrekkende werking van niet-agrarische bestemmingen is zeer beperkt;
•    in verband met de te behouden en versterken cultuurhistorische en landschappelijke waarden 

van het gebied  is te denken aan de volgende nieuwe functies met beperkte verkeersaantrek-
kende werking en hinder (zie voor een overzicht van mogelijke bestemmingen de lijst die is 
opgenomen in de bijlage):

 -  wonen, waarbij karakteristieke erfbebouwing als boerderijen met behoud van het oorspron-
kelijke bebouwingskarakter en erfinrichting opgeplitst kunnen worden in meerdere woningen of 
in Polder Achthoven in een groeps(zorg)woning

 -  werken met kleinschalige functies als dienstverlenende bedrijven in en verkoop aan huis 
vanuit de bestaande bebouwing tot maximaal 8 werkplekken

 -  in Polder Achthoven is zorg met kleinschalige functies als dagverblijven voor kinderen (met 
een maximum van 30 kinderen verdeeld over twee groepen) of psychiatrische patiënten  
(maximaal 8 personen) onder te brengen in de bestaande bebouwing

 -  recreatie zoals een kampeerboerderij met een maximum van 10 staanplaatsen (geen nieuwe 
bebouwing met uitzondering van sanitair tot een oppervlak van 6 m2), recreatieverblijven 
met hoogstens 4 eenheden (met een bezetting van niet meer dan 12 personen) tot een 
maximum van 300 m2 ondergebracht in één volume danwel een kleinschalige voorziening in 
horecacategorie 1 ten behoeve van dagrecreatie.
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 Bebouwingsbeeld
  Binnen de mogelijke bestemmingen ondersteunt de bebouwing het cultuurhistorische en land-

schappelijke beeld zonder daarbij terug te hoeven vallen in pittoreske architectuur. Historische 
boerderijen zijn dragers van het beeld, de overige bebouwing dient een bescheiden rol te spe-
len. Hoofdbebouwing is met de voorgevel op het water of de weg gericht, bijgebouwen zijn 
meer op de achtergrond in zowel ligging, massa als architectonische uitwerking. Sommige 
boerderijen zijn voorzien van een zomerhuis, een principe dat als leidraad kan dienen voor 
eventuele vervangende woonfuncties. Splitsing van boerderijen of het geschikt maken van 
overige oorspronkelijke erfbebouwing voor wonen is mogelijk met behoud van de karakte-
ristieke kenmerken van de erfinrichting zoals openheid en samenhang. Erven worden in de 
diepte van oudsher beëindigd door een open hooiberg.

  Dit betekent, dat de planologische onderbouwing inzicht geeft in veranderingen met betrek-
king tot het bebouwingsbeeld. De onderbouwing is te toetsen op:

•   een passende ordening van de gebouwen op het erf bij vervangende bebouwing (zie princi-
peschetsen in de beleidsonderbouwing);

•    woonbebouwing aan de voorzijde van het erf met de voorgevel richten op het water en de 
weg, eventuele vervangende bijgebouwen staan meer op de achtergrond en ten minste 10 
meter achter de voorgevelrooilijn van het hoofdgebouw;

•  hoogstens één woning per gebouwdeel, bijvoorbeeld één woning in het voorhuis en één in de 
daaraan vastgebouwde de stal (in zoverre zichtbaar vanuit de openbare ruimte);

•  bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
•    gebouwen hebben op historische uitzonderingen na een beperkte goothoogte van niet meer 

dan de goothoogte van de naastgelegen monumentale of karakteristieke bebouwing met een 
maximum van 4,00 meter;

•    hoofdgebouwen hebben een zadeldak of schilddak danwel een mansardekap, bijgebouwen 
een zadeldak met een helling gelijk aan het hoofdgebouw of evenwichtig mansardekap danwel 
in het geval van een (voormalige) hooiberg een flauw hellend pyramidedak;

•  hooibergen behouden als afdak met open gevels (niet dichtzetten tot een gebouw).



Gemeente Leiderdorp  Beleidskader Polder Achthoven en Boterhuispolder  November 2009 Pagina  28

Referenties voor boerenerven en 
groene inrichting passend in het 
landschap van de beide polders
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Bijlagen
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Cultuurhistorische objecten
Onderstaande lijst cultuurhistorische objecten omvat zowel monumenten als waardevolle 
objecten (medio 2009). De monumenten zijn door het rijk aangewezen. De waardevolle objec-
ten zijn zogeheten MIP-panden (Monumenten Inventarisatie Project) en enkele beeldbepa-
lende panden. Deze lijst is ter informatie opgenomen. Voor een actuele lijst kunt u contact 
opnemen met de gemeente.

Monumenten

Achthovenerweg 7 - Karakteristieke 18e eeuwse boerderij "Lindenhof", type: vloerdeel, bij-
zonder vanwege volledig onderkelderd voorhuis, deels gepleisterd, kroonlijst met dakkapel in 
het midden van de gevel (RM 25685).

Achthovenerweg 9 - Boerderij, gedeeltelijk onderkelderd voorhuis tussen zijtopgevels, rieten 
kap, onregelmatig ingedeelde gevels (RM 25686).

Achthovenerweg 13 en 15 - 19e eeuwse boerderij, type: vloerdeel, bijzonder vanwege het 
hoge voorhuis, lessenaarsdak en boerderij (Dijkzicht, 1800 - 1925), voorhuis onder schilddak 
met lijstgevel, stal met rietbedekking, in rode handvormsteen opgebouwd, zeer gaaf complex 
(RM 25687).

Achthovenerweg 25 en 27 - 18e eeuwse boerderij met 19e eeuws voorhuis, deels rieten 
zadeldak. Bebouwingscomplex in zijn geheel karakteristiek vanwege kenmerkende 18e en 
19e eeuwse details (RM 25688).

Achthovenerweg 43 - 19e eeuwse boerderij (“Hofstede Hoogkraan”), beeldbepalend onder-
deel als één van de acht historische boerenhofstedes in de Achthovenerpolder langs de Rijn. 
Stijl: neoclassicisme, gepleisterd baksteen, geglazuurde Hollandse pannen dak, deels met riet 
bedekt. Van bijzonder cultuur- en architectuurhistorisch belang; karakter van een herenhuis in 
Classicistische trant met een 19e eeuws karakter, bijzondere detaillering, bijzondere situering 
in het landschap (RM 512180).

Achthovenerweg 43 - Toegangshek van smeedijzer en gemetselde damwand, deels natuur-
steen (RM 512181), Wagenschuur (circa 1900) in Eclectische trant, deels gepleisterd bak-
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steen, verschillend uitgevoerde gevels. Een goed voorbeeld van één van de veel voorko-
mende schuurtypes in Zuid-Holland rond 1900 (RM 512182).

Achthovenerweg 49 - Smeedijzeren hek met naam buitenplaats in Lodewijk de 16e trant (RM 
25689)

Achthovenerweg 49a - 18e eeuwse boerderij met onderkelderd voorhuis en opkamer. 
Karakteristiek boerderijencomplex met kenmerkende 18e en 19e eeuwse details (RM 
25690).

Achthovenerweg 49 (thv) - Hardstenen (grens)paal met Lodewijk de 16e details (RM 
25705).

Achthovenerweg 51 - 19e eeuwse hoeve/veeboerderij (“Ringgraaf”), type: halleboerderij met 
vloerdeel, deels onderkelderd, uitgevoerd in traditioneel ambachtelijke stijl, rijk gedecoreerd. 
Representatief als voorbeeld van een in Rijnland gangbaar boerderijtype met bijbehorend 
zomerhuis. Bijzondere situering in het landschap, bijzonder ensemble van gebouwen op het 
erf (RM 512170).

Achthovenerweg 51 - 19e eeuws toegangshek met hekpijlers in Eclectische trant (RM 
512171). Traditioneel ambachtelijke schuur met stal voor jongvee, in schone baksteen en 
vierroedige hooiberg in ambachtelijk traditionele stijl (1925), vier ijzeren roeden met katrollen 
(RM 512173). In ambachtelijk traditionele stijl opgetrokken Wagenschuur (1925),  schone 
baksteen, symmetrische gevels (RM 512174). In ambachtelijk traditionele stijl opgetrokken 
vrijstaande varkensstal (1925), schone baksteen, symmetrische gevels (RM 512175).

Achthovenerweg 60 - Boerderij (Hoeve Welgelegen), type: langhuis of halleboerderij met 
vloerdeel, Delftse School verwante stijl, schone baksteen, Hollandse pannen zadeldak, oriën-
tatie op de Oude Rijn, symmetrische voorgevel . Van cultuur- en architectuurhistorisch belang 
omdat het een typische “wederopbouwboerderij” is uit de jaren ’40 van de 20e eeuw (RM 
512177). Hooitas annex schuur opgetrokken in aan de Delftse School verwante stijl, schone 
baksteen (RM 512178).



Gemeente Leiderdorp  Beleidskader Polder Achthoven en Boterhuispolder  November 2009 Pagina  32

Ruige Kade - Huis Ter Does,  overblijfselen van een Middeleeuws kasteel (RM 45571).

Waardevolle objecten

Achthovenerweg 17 - Vrijstaand woonhuis “Casa Cara” (1906) (MIP ZH-RG-043-19).

Achthovenerweg 23 - Boerderij (1890), woongedeelte met daarachter een lagere stal in rode 
baksteen met detaillering in witte baksteen boven de vensters in de voorgevel, redelijk gaaf 
complex (MIP ZH-RG-043-17).

Achthovenerweg 54 - Boerderij (1860) (en schuren) met geheel onderkelderd woongedeelte, 
in rode baksteen, detaillering in gele baksteen boven deuren en vensters, houten schuifven-
sters, zadeldaken, gaaf complex en karakteristiek voor de omgeving (MIP ZH-RG-043-14).

Jaagpad 43 - 19e eeuws vrijstaand dorpshuisje, schilddak, symmetrische gepleisterde gevel, 
jaren ’20  erkers, nieuwe dakkapellen (beeldbepalend).

Ruigekade 1 - Vrijstaand woonhuis (1906), baksteen met groen geglazuurde banden, ver-
glaasde pannen (beeldbepalend).

Ruigekade 2 - Pothuishoeve, redelijk gaaf boerderijencomplex uit de periode rond 1870 (MIP 
ZH-RG-043-34).

Ruigekade 3 - Boerderijencomplex Doeshof (boerderij, zomerhuis, herenhuisachtig voorhuis) 
van begin 20e eeuw, gaaf in hoofdvorm en gevelindeling (MIP ZH-RG-045-02).

Ruigekade 9 - Boerderij (1905), met woonhuis en stal opgetrokken in rode baksteen, detaille-
ring in groen en wit geglazuurde baksteen, houten goten en daklijsten, zadeldak, redelijk gaaf 
complex in hoofdvorm en gevelindeling (MIP ZH-RG-043-33).

Zijldijk 23 - Complex (1935), langgerekte hallen onder zadeldaken + 3 hogere hallen onder 
zadeldaken + langgerekte hal met sheddaken alle opgetrokken in staalskelet en rode bak-
steen. Karakteristiek voor de bouwperiode (MIP ZH-RG-043-07).
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Zijldijk 28 - Meelfabriek Zijlstroom, 3-laags pand in rode baksteen en groen geglazuurde 
plintlijst, bijzondere detaillering in gevel. Zeer gaaf pand en een goed voorbeeld van industriële 
architectuur (MIP ZH-RG-043-06).

Zijldijk 31 - Boerderij verbonden met zomerhuis, schuur, opgetrokken in rode baksteen met 
schuifvensters  en houten deur, wolfsdak met rietbedekking en gesneden houten windveren. 
Redelijk gaaf complex samengesteld uit bouwmassa’s uit verschillende bouwperioden (MIP 
ZH-RG-043-05).

Zijldijk 36 - Boerderij met schuur, typerend voor bouwperiode en gebied, opgetrokken in rode 
baksteen met detaillering in gele baksteen, zadeldak met rietbedekking, houten schuifven-
sters  (MIP ZH-RG-043-04).
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  In verband met de te behouden en versterken cultuurhistorische en landschappelijke waar-
den van het gebied  zijn in de (voormalige) agrarische gebouwen de volgende bestemmingen 
(beperkt) mogelijk, waarbij de lijst is onderverdeeld in een aantal gebruikstypen met gebruik-
making van IMRO 2008:

•  grondgebonden veehouderij
•   agrarisch nevenbedrijf met kleinschalige veehouderij en/of een bescheiden boomgaard
•  paardenfokkerij

•   ambachtelijke verwerking van agrarische producten zoals zuivelbereiding met verkoop eigen 
producten

•  atelier
•   logiefunctie van beperkte omvang met niet meer dan vier verblijfseenheden en een maximum 

bezetting van 12 personen
•  kleinschalige bedrijf tot en met categorie 2 met een maximum van 8 werkplekken
•  bedrijfswoning
•  dienstverlening en kantoor aan huis
•  dierenasiel
•  horeca tot en met horecacategorie 1
•  hovenier
•  kampeerboerderij met een maximum van 10 staanplaatsen
•  beperkte opslag in bestaande opstallen
•  verkoop eigen (agrarische) producten

•  wonen
•   kinderdagverblijf en/of naschoolse opvang met een maximum van twee groepen (tot dertig 

kinderen)
•  zorgboerderij (alleen in Polder Achthoven)
•   een zorgwoningen bij een hoofdwoning danwel een zorggroepswoning tot 8 personen (alleen 

in Polder Achthoven)

Bestemmingen
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