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Waterstructuurplan Leiderdorp  

 

 

Geacht College, 

 

De WOKB is een vereniging van 100 leden waarin de Watersportgebonden Ondernemers Kaag 

Braassem e.o de krachten bundelen. De vereniging wordt door regionale gemeenten en provincies als 

gesprekspartner betrokken bij diverse projecten en initiatieven. Hierdoor kan de WOKB al in een vroeg 

stadium de belangen van haar leden op de agenda krijgen bij diverse overheden. De WOKB wordt 

ondersteund door de Kamer van Koophandel en is onderdeel van OPHP, Ondernemers Platform 

Hollandse Plassen. 

 

De WOKB heeft van het “waterstructuurplan Leiderdorp” kennis genomen. Het bestuur heeft de visie 

besproken en heeft moeten concluderen dat het onderdeel ‘waterrecreatie’ontbreekt. Graag komt de 

WOKB met concrete adviezen voor recreatiemogelijkheden die van economisch “levensbelang” zijn. 

Want wij betreuren het dat de promotie van het waterrijke gebied die de gemeente Leiderdorp rijk is 

niet naar voren komt in de visie. 

 

De enquête is gehouden onder Leiderdorpers, maar het zijn toch ook Leidenaren, Zoeterwoudenaren, 

Oegstgeesters, enz. die Leiderdorp bezoeken? Zeker als ze met een bootje komen en gebruik maken 

van de bestaande vaarroutes. En als de lokale middenstand bereikbaar is voor die “mensen van 

buiten” is dat een economische stimulans voor de gemeente/gemeenschap. 

 

De visie is te veel bekeken voor gebruik vanaf de kant en nauwelijks voor het gebruik vanaf het water. 

Bovendien vindt het op deze manier geen aansluiting met de regionale plannen die er zijn om 

gezamenlijk het waterrijke gebied het “Groene Hart” op de kaart te zetten (zie o.a. roadmap site 

OPHP). http://www.ophp.nl/nieuws/130-marketing-roadmap. 

 

 

 
  

mailto:info@wokb.nl


 

 

 

  

 

 

 

 

Hieronder worden een aantal voorbeelden benoemd waar niet aan is gedacht bij de tot standkoming 

van het structuurplan;  

- Aanleg mogelijkheden voor "hop on, hop of" 

- Parkeermogelijkheid om aan boord te kunnen stappen 

- Short stay mogelijkheid voor een bezoek aan.... of boodschappen bij.... 

- Talloze combinatie mogelijkheden voor arrangementen  

- Korte overnachting mogelijkheden 

- Meer trailerhellingen waar boten te water gelaten kunnen worden 

 

De WOKB zal nog voor de behandeling in de Raad op 25 november 2013 met concrete voorstellen 

komen voor het “waterstructuurplan Leiderdorp”. Het hoofdstuk Waterrecreatie zal in een addendum 

worden toegevoegd.  

 

Indien u nog vragen heeft kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat, info@wokb.nl  

of 06 11 03 28 65. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

WATERSPORTGEBONDEN ONDERNEMERS KAAG BRAASSEM E.O. 

 

 

 

Johan Klerks 

Voorzitter 
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