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Datum

Bestemmingsplan Oude lJorp — aanwijzing kastecibiotoop

Geachte leden van de Raad,

5 september 2012

Narnens de Aannerningscornbinatie Leiderdorp B.V. (Hierna: “ACL”), bericht 1k u als volgt.

Op dinsdag 28 augustus 2012 heeft ACL bij de vergadering van de Commissie Ruirnte van uw
Raad een reactie ingesproken ten aanzien van bet ontwerp besternrningsplan Oude Dorp. Deze reac
tie betrof een tweetal punten. Deze punten zijn, kort sarnengevat, dat de gerneente Leiderdorp de
gemaakte afspraken tussen de gemeente Leiderdorp en ACL ten aanzien van Achter ‘t Hofje
schendt door dit gebied niet als voor ‘wonen’ te bestemmen en ten tweede dat Achter ‘t Hofle ten
onterechte wordt aangewezen als (deel van) een kasteelbiotoop.

fen aanzien van de onterechte aanwijzing als (deel van) een kasteelbiotoop van Achter ‘t Hofje
wenst ACL nog kort bet volgende onder uw aandacbt te brengen.

Gelet op de onduidelijke, verwarrende en onjuiste reactie van de Provincie op bet rapport van Ha
zenberg Archeologie heeft ACL aan Hazenberg Archeologie verzocht orn per brief inhoudelijk te
reageren op de reactie van de Provincie. Deze brief zend ik u bij deze toe (zie bijiage).

1k verwijs u kortheidshalve naar de inhoud van deze reactie.

Bijiage

De prakbjk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandol onder numrnor 34198700). Do algemene voorwaar
den van Stibbe N.V zijo van toepassing on bevatten eon aansprakelijkheidsbeperking. De algernene voorwaarden zijn gedeponeerd bij do rechtbank to Amsterdam
en worden op verzoek kosteloos verstrekt. Zij zijn tevena to vinden op www.stibbe.com.
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Aan de gemeenteraad van 
Leiderdorp
Postbus 35
2350 AA Leiderdorp

Leiden, 5 september 2012

Betreft: Bestemmingsplan Oude Dorp – aanwijzing Achter 't Hofje als kasteelbiotoop

Geachte leden van de Raad,

Door middel van dit schrijven reageert Hazenberg Archeologie op de reactie van de Provincie Zuid-
Holland (hierna: de 'Provincie') op het rapport van Hazenberg Archeologie. Het rapport van 
Hazenberg Archeologie zag op de (onterechte) aanwijzing van Achter 't Hofje als onderdeel van 
een kasteelbiotoop door de gemeente Leiderdorp op grond van een rapport van de Provincie. In het 
rapport van Hazenberg Archeologie werd, kort gezegd, duidelijk gemaakt dat géén van de 
kenmerken van een kasteelbiotoop aanwezig zijn op Achter 't Hofje en vervolgens heeft de 
Provincie dit in haar reactie betwist.

De discussie over de kasteelbiotoop is ingewikkeld en onduidelijk. De Provincie geeft er in haar 
antwoorden blijk van de argumenten van Hazenberg Archeologie en de context van de discussie 
niet te hebben begrepen. Omwille van de duidelijkheid en om aan uw Raad te benadrukken 
waarom de aanwijzing van Achter 't Hofje als onderdeel van een kasteelbiotoop onjuist is zal in 
deze brief eerst worden ingegaan op de begrenzing van de kasteelbiotoop en de uitleg van waar de 
discussie tussen Hazenberg Archeologie en de Provincie nu precies om gaat. In het tweede deel 
zal ik de inhoudelijke kritiek van de Provincie weerleggen en de elementen nogmaals bespreken.

1. DE KASTEELBIOTOOP – DE CONTEXT VAN DE DISCUSSIE

Een kasteelbiotoop bestaat volgens het door de Provincie ingeschakelde cultuurhistorisch bureau 
Beek & Kooiman uit 7 kenmerken. Dit zijn de volgende kenmerken:

1) het kasteelterrein; 

2) de basisstructuur; 

3) het koppelstuk;

4) de open ruimte tussen kasteelterrein en basisstructuur; 

5) hoofdlijnen oorspronkelijke landschappelijke context;

6) restanten buitenplaatsperiode en 

7) het blikveld.
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Voor de locatie van Huis ter Does is door Beek & Kooiman een analyse gemaakt van de aanwezige 
kenmerken. Hierbij achtte Beek & Kooiman de kenmerken '1) kasteelterrein', '2) basisstructuur' en 
'6) restanten buitenplaatsperiode' aanwezig op het voormalige kasteelterrein zelf. Voorts was er 
volgens Beek & Kooiman sprake van de elementen '5) hoofdlijnen oorspronkelijke landschappelijke 
context' en '7) het blikveld' om het voormalige kasteelterrein heen. Dit onderscheid is essentieel 
voor de discussie tussen Hazenberg Archeologie en de Provincie. Reden hiervoor is dat het 
voormalige kasteelterrein zelf buiten het plangebied ligt. Dit gedeelte is dus geen onderwerp van 
discussie binnen de procedure ten aanzien van bestemmingsplan het Oude Dorp. Hazenberg 
Archeologie en Stibbe hebben in alle discussies puur over het deel welke binnen het plangebied 
ligt.

Een en ander wordt duidelijker in de afbeelding hieronder. Daarin is verbeeld dat de grens van het 
plangebied tussen Achter 't Hofje en de voormalige locatie van Huis ter Does in loopt. De gele cirkel 
geeft de voormalige locatie van Huis ter Does weer. Dit betreft dus het deel van de vermeende 
kasteelbiotoop waar de elementen '1) kasteelterrein', '2) basisstructuur' en '6) restanten 
buitenplaatsperiode' aanwezig worden geacht. Dit onderdeel is niet relevant voor de onderhavige 
procedure en vormt dan ook geen onderdeel van de discussie.

In blauw is de grens van Achter 't Hofje weergegeven. Hier oordelen Beek & Kooiman en de 
Provincie de elementen '5) hoofdlijnen oorspronkelijke landschappelijke context' en '7) het blikveld' 
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aanwezig. Alleen deze twee elementen zijn relevant in de onderhavige procedure en alleen deze 
twee elementen heeft de Provincie dus aanwezig geacht bij Achter 't Hofje.

2. DE DISCUSSIE

De discussie tussen Hazenberg Archeologie en de Provincie betreft dus de aanwezigheid van de 
elementen '5) hoofdlijnen oorspronkelijke landschappelijke context' en '7) het blikveld' op Achter 't 
Hofje. Hazenberg Archeologie heeft aangetoond dat de elementen '5) hoofdlijnen oorspronkelijke 
landschappelijke context' en '7) het blikveld' op Achter 't Hofje niet aanwezig zijn. Dit omdat, kort 
gezegd, de hoofdlijnen doorbroken zijn en het blikveld verdwenen is door een verhoogde weg die 
het zichtveld doorsnijdt.

De reactie van de Provincie hierop is, samengevat, dat: 

- het rapport van Hazenberg Archeologie slechts is gericht tegen twee van de zeven 
biotoopkenmerken. Daarom zouden de andere biotoopkenmerken aanwezig moeten 
worden geacht en is er geen aanleiding de biotoop aan te passen; 

- de gebruikte terminologie en de interpretatie ten aanzien van de twee omstreden 
biotoopkenmerken, blikveld en structuur (landschappelijke context), onjuist is.

Ten aanzien van het bestrijden van slechts twee van de zeven biotoopkenmerken merkt Hazenberg 
Archeologie dat hieruit blijkt dat de Provincie zich niet voldoende heeft verdiept in deze zaak. Zoals 
in onderdeel één toegelicht, zijn slechts twee van de zeven biotoopkenmerken op Achter 't Hofje 
aanwezig. De overige kenmerken kunnen niet ter discussie staan binnen deze 
bestemmingsplanprocedure nu deze geen onderdeel vormen van het plangebied en voorts ook 
voor het gebied Achter 't Hofje niet relevant zijn. De eerste opmerking van de Provincie snijdt dus 
geen hout.

Ten aanzien van het tweede punt van de Provincie: het betreft ten dele een terminologische kwestie
welke niet relevant is voor deze discussie. De inhoudelijke bezwaren zal ik hierna per element 
bespreken.

2.1. Het blikveld

De Provincie definieert het blikveld van een kasteelbiotoop als ‘de benodigde ruimte om het 
kasteel/kasteelterrein te kunnen ervaren’. In het rapport ‘Tussen Rust en Vreugd en In de Wereld is 
veel Gevaer’ (hierna: ‘rapport TRW’) wordt de term ‘blikveld’ op pagina 26 uitgelegd met de 
woorden: Toch is, net als bij de buitenplaatsen, een blikveld nodig om het terrein te kunnen ervaren. 
Dit blikveld kan inmiddels geheel of grotendeels bebouwd zijn […]. In zulke gevallen beslaat het 
blikveld de resterende open ruimte rond het kasteelterrein. Dit wordt nog aangevuld met de 
onderbouwing ’Het blikveld heeft een straal die overeenkomt met resp. voorkant, achterkant en 
zijkant van het kasteelterrein, plus het aansluitende gebied (idem open, groen, al dan niet 
agrarisch) tot de dichtstbijzijnde openbare ruimte buiten de 1:1 maat (zie hierboven 2.4, plus 
toelichting). Indien deze openbare ruimte op onevenredig grote afstand ligt loopt het blikveld door 
tot de eerst volgende perceelsgrens buiten de 1:1 maat’. Bij ronde terreinen wordt een vierkant om 
het cirkel geplaatst als blikveld.

Uit deze omschrijving van het blikveld blijkt duidelijk dat, in tegenstelling tot de reactie van de 
Provincie, het gaat om het ervaren van de maat van het kasteelterrein of het kasteelterrein als 
geheel vanaf de dichtstbijzijnde openbare ruimte. De dichtstbijzijnde openbare ruimte is in dit geval 
de verhoogde Achthovenerweg. Vanaf hier is het gehele kasteelterrein te overzien. Het gedeelte 
van het blikveld dat ten noordoosten van de Achthovenseweg ligt, komt overeen met de maat van 
het kasteelterrein (inclusief extra open ruimte een boerderijlocatie die van oudsher bij het kasteel is 
gelegen). Ik betwist dit deel van het blikveld niet. Het omstreden deel van het blikveld loopt aan de 
zuidwestzijde van de Achthovenerweg verder richting de Oude Rijn: dit is het terrein van Achter 't 
Hofje (in blauw gemarkeerd op de afbeelding hiervoor). We gaan daarbij nog steeds uit van de 
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ervaarbaarheid van het kasteelterrein als geheel vanuit de openbare ruimte. Gezien vanuit die 
openbare ruimte wordt de ervaarbaarheid van het zuidwestelijke deel belemmerd door de 
aanwezigheid van de Achthovenerweg. Staand op de weg en kijkend richting Achter 't Hofje ligt het 
kasteelterrein achter de aanschouwer en is het niet ervaarbaar als geheel. Staand aan de overzijde 
van de Does (ten noordwesten van Achter 't Hofje) wordt de ervaarbaarheid van het kasteelterrein
belemmerd door de aanwezigheid van de verhoogde Achthovenerweg die het gebied doorsnijdt. En 
het belangrijkste: kijkend vanaf Achter 't Hofje wordt de ervaarbaarheid ook belemmerd door deze 
weg. Dit blijkt duidelijk op onderstaande foto genomen vanaf Achter 't Hofje, richting het voormalige 
kasteelterrein. Kortom: er is geen sprake van blikveld omdat het kasteelterrein vanaf Achter 't Hofje 
(en vice-versa) niet te zien is.

De Achthovenerweg belemmert vanuit alle standpunten de ervaarbaarheid van het kasteelterrein 
als geheel. De aanvulling van het blikveld tussen de Achthovenerweg en de Oude Rijn (dus de 
aanwijzing van Achter 't Hofje als kasteelbiotoop) is daarmee zinloos geworden nu de ervaring van 
het kasteelterrein onmogelijk is. 

Voorts merkt Hazenberg Archeologie nog het volgende op. De Provincie geeft in het eerder 
aangehaalde rapport TRW geen ‘doel’ voor het instellen van kasteelbiotopen zoals zij dat doet voor 
de buitenplaatsbiotopen, waarvoor een bouwbeperking geldt. Dat betekent dat een bouwbeperking 
voor het blikveld in twijfel moet worden getrokken. Indien er voor het doel en de beperkingen van de 
biotoop wel gekeken moet worden naar de regels voor de buitenplaatsbiotoop uit hetzelfde rapport, 
dan is bij het vaststellen van de kasteelbiotoop Huis ter Does een strijdigheid met het eigen beleid 
ontstaan. Op pagina 12 luidt het beleid namelijk ‘het blikveld: ruimte vrij en openhouden, niet 
bebouwen’. Het blikveld van Huis ter Does is reeds bebouwd en doorsneden door de aanwezigheid 
van de Achthovenerweg. De kasteelbiotoop zou daarmee voor wat betreft het blikveld een 
strijdigheid bevatten met het provinciaal beleid voor buitenplaats- en kasteelbiotopen. Hieruit volgt 
duidelijk dat de onderzoekers van Beek & Kooiman niet de moeite hebben genomen om de locatie 
zelf te bezoeken.
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2.2. Hoofdlijnen landschappelijke context

Een tweede punt is de landschappelijke context, door ons eerder abusievelijk verwoordt als 
‘structuur’. Deze overlapt het blikveld tussen de Achthovenerweg en de Oude Rijn. In het rapport 
TRW wordt aangegeven dat de huidige kasteelterreinen in de meeste gevallen weinig herkenbare
functionele en ruimtelijke relaties meer laten zien met de omgeving (p. 24). Vervolgens worden de 
kasteelterreinen opgesplitst in twee typen: 1) kasteelterreinen die zijn uitgegroeid tot een 
buitenplaats en geen landschappelijke context hebben en 2) kasteelterreinen die niet zijn 
uitgegroeid tot buitenplaatsen en in een landschappelijke context liggen. Het feit dat Huis ter Does 
oude muren uit de buitenplaatsperiode heeft, doet vermoeden dat het om het eerste type 
kasteelterrein gaat: een kasteelterrein zonder landschappelijke context. Toch is er een 
landschappelijke context opgenomen als biotoopkenmerk. De context bestaat uit het Middeleeuwse 
verkavelingspatroon in de polder Achthoven. De omschrijving van de landschappelijke context en 
de twee typen kasteelterreinen geven aan dat er een ruimtelijke relatie dient te zijn tussen het 
kasteelterrein en de landschappelijke context. Het als ‘context’ benoemde verkavelingspatroon van 
de Achthovense polder heeft geen relevante ruimtelijke relatie met het kasteel. De ringsloot van het 
kasteel waterde direct af op de Does via een verbindingssloot. De sloten van het 
verkavelingspatroon waren noodzakelijk om het agrarische land droog te houden. Iets wat voor de 
verdedigbaarheid van een kasteel met een eigen ringsloot minder noodzakelijk was. Dit in 
tegenstelling tot de beweringen in het voorontwerp bestemmingsplan, waarin wordt gesteld dat de 
kavelsloten onderdeel zijn van de afwatering van het kasteel. Samenvattend: kavelsloten kunnen 
een belangwekkend cultuurhistorisch relict zijn, maar niet als onderdeel van de kasteelbiotoop. In 
onze second opinion is tevens aangegeven dat het behoud van deze kavelstructuur een 
ontwikkeling niet in de weg hoeft te staan. Woningbouw kan juist de kavelstructuur versterken. 

3. CONCLUSIE

Op Achter 't Hofje is naar het oordeel van Hazenberg Archeologie geen sprake van een 
kasteelbiotoop. De reactie van de Provincie op het rapport van Hazenberg Archeologie leidt niet tot 
een ander oordeel. De enige elementen van een kasteelbiotoop waarvan bij Achter 't Hofje volgens 
de Provincie sprake zouden zijn, namelijk het blikveld en de landschappelijke context, zijn niet 
aanwezig. De reden hiervoor is de Achthovenerweg, welke de kasteelbiotoop Huis ter Does 
duidelijk scheidt van Achter 't Hofje en de landschappelijke context alsmede het blikveld doorbreekt.

Hoogachtend,

Drs. Tom Hazenberg

Directeur, 

Hazenberg Archeologie


