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1.  Inleiding

1.1  Achtergrond
De aan de oostrand van Leiderdorp gelegen Polder Achthoven beslaat ongeveer 
400 hectare en maakt deel uit van het Groene Hart. De naam van de polder heeft 
betrekking op de acht hoven die in de polder gelegen zijn: Lindenhof, den Boomgaard, 
Dijkzicht, Spekstede, Bouwlust, Hoogcraen, Agthooven en Ringgraaf. In 2007 is de 
gebiedsvisie Polder Achthoven van start gegaan. Doel van het project is om de huidige 
kwaliteiten van Polder Achthoven, te weten het groen en open landschap te behouden 
en te versterken en beter recreatief te ontsluiten. In opdracht van het college van 
Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp en de Stuurgroep Oude Rijnzone is een 
visie voor het gebied opgesteld: Gebiedsvisie 8HP (Terra Incognita en Appm, november 
2007).  Tijdens de opstelling van deze gebiedsvisie is gebruik gemaakt van zogenoemde 
gebiedsateliers, waarin samen met belangengroepen en bewoners van het gebied van 
gedachten is gewisseld over een gewenst toekomstbeeld voor de polder. Het resultaat 
van deze gebiedsateliers is zowel tekstueel als met kaartbeelden samengebracht in de 
gebiedsvisie. De gemeenteraad van Leiderdorp heeft vervolgens te kennen gegeven 
dat zij hecht aan een integraal opgesteld inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma 
voor de Polder Achthoven.

1.2  Plangebied
De Polder Achthoven ligt op het grondgebied van Gemeente Leiderdorp ten oosten 
van de kern Leiderdorp zelf. De kenmerkende structuren in het gebied betreffen in 
het zuiden de Oude Rijn en in het noordwesten de snelweg A4, waar ook een op- en 
afrit gelegen is. Aan de westkant is de Munnikenpolder gelegen, aan de oostkant de 
Hondsdijksepolder en in het noorden de Doeshofpolder in de gemeente Jacobswoude. 
Polder Achthoven maakt onderdeel uit van de Oude Rijnzone. De Oude Rijn is vanouds 
woon- en werkrivier, vormde een belangrijke verbindingsfunctie op de lijn Utrecht-
Leiden-Katwijk en voert door zowel stedelijk als landelijk gebied. Aan de rivier staan 
buitenhuizen, herenhuizen, boerderijen en arbeiderswoningen. Tussen en naast deze 
woonhuizen zijn veel bedrijven gevestigd, in de Polder Achthoven met name de Lage 
Zijde. Deze landschappen met de combinatie van wonen en werken bepalen het 
karakteristieke beeld van de Oude Rijnzone en Polder Achthoven. 

1.3  Aanpak inrichtingsplan en uitvoeringsprogramma
Uit de gebiedsvisie van de gemeente Leiderdorp komt voor de Polder Achthoven 
naar voren dat de polder groen en open moet blijven, met een raamwerk van wandel 
en fietspaden door de polder heen. Ook moet het bedrijventerrein Lage Zijde deels 
uitgeplaatst/verplaatst worden om ruimte te maken voor natuur en groen, waardoor 
het bedrijventerrein ook beter in het landschap wordt ingepast. Aangezien de plannen 
voor het deels uitplaatsen van het bedrijventerrein Lage Zijde nog wachten op een 
afronding van de financiering, maakt het bedrijventerrein geen deel uit van dit 
inrichtingsplan voor de Polder Achthoven.

1.  Inleiding

De gemeente Leiderdorpheeft Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van 
een inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma. Daarbij staan beantwoording van de 
volgende drie vragen centraal:

geef een technisch-financiële vertaling van de maatregelen, zoals voorgesteld in •	
de gebiedsvisie;
onderzoek de haalbaarheid voor realisering van deze maatregelen vanuit de •	
grondeigenaren (medewerking) en financieringsmogelijkheden (subsidies);
geef een prioriteitstelling van de uitvoering van de maatregelen.•	

Bij de totstandkoming van het voorliggende inrichtingsplan met uitvoeringsprogramma 
is een dynamisch proces met gemeente, betrokken grondeigenaren en instanties 
doorlopen. Allereerst heeft een quickscan voor Polder Achthoven plaatsgevonden, waarbij 
de relevante aspecten fiets- en wandelroutes, observatiepunten, informatiepanelen en 
natuurontwikkeling op kaart zijn gezet. Daarbij zijn randvoorwaarden met betrekking 
tot waterhuishouding, ecologie, bodemgesteldheid en cultuurhistorische waarden 
betrokken. Vervolgens is er op basis van veldbezoek, interviews met grondeigenaren 
en inbreng van technische expertise (maken van dwarsdoorsneden en profielen) het 
inrichtingsplan verder geconcretiseerd met een uitvoeringsprogramma daarbij. In het 
uitvoeringsprogramma staat per type maatregel aangegeven hoe deze uitgevoerd 
wordt, op welke termijn, wie de trekker is, de kosten, de subsidiemogelijkheden en de 
fasering van de maatregelen. De resultaten zijn vervolgens in bilaterale gesprekken 
voorgelegd aan betrokken instanties. Tevens is de raadscomissie van Leiderdorp in een 
openbare vergadering geïnformeerd. De inrichtingsplanversie van 22 januari 2009 is 
voorgelegd aan de Raad. Deze heeft besloten het plan vast te stellen met uitzondering 
van het weidefietspad (zie besluitenlijst Raadsvergadering 9 maart 2009 , agendapunt 
5). Hierna is dit definitieve plan opgesteld. 

1.4  Groenstructuur Leidse Regio
Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven vormt samen met het inrichtingsplan 
voor de Boterhuispolder de invulling van de Groenstructuur in de Leidse Regio voor het 
grondgebied van de gemeente Leiderdorp. Hiermee wordt het beleid van de Provincie 
Zuid-Holland en het Rijk gericht op een duurzame open en groene invulling van deze 
polders geoperationaliseerd. Naast de agrarische functie worden deze gebieden 
toegankelijk gemaakt voor extensieve recreatie voor de stedeling. In groter verband 
maken de inrichtingsplannen voor de Polder Achthoven en Boterhuispolder deel uit 
van de verbinding Groen Blauwe Slinger - Plassengebied – Duinzone. In regionaal 
perspectief sluiten de plannen aan op de Regionale Structuurvisies van Holland 
Rijnland en op de visies voor achtereenvolgens Land van Wijk & Wouden, Hollandse 
Plassengebied (Plas & Woude) en Oude Rijn Zone. De focus ligt op de verbetering van 
de kwaliteit in de verbinding stad – land. 



Foto’s uit het plangebied
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2.1  Landschap en cultuurhistorie 
De Polder Achthoven is een waardevolle veenweidepolder en als zodanig aangemerkt 
als Belvèdere gebied. De polder heeft een bijzondere verkaveling die teruggaat tot de 
Middeleeuwen. De verkaveling kent een regelmatig patroon en heeft hierdoor een 
uniek slotenpatroon. Op historisch landschappelijk vlak heeft het gebied een hoge 
waarde.
De rivierklei (Rijnklei) is gebruikt door steenfabrieken en de aardewerkindustrie. De 
openheid van het landschap is bijzonder, vanaf de Ruige Kade zijn vergezichten tot 
Alphen aan den Rijn mogelijk (ca. 7 kilometer). De boerderijen in het zuidelijke deel 
staan in een lint langs de Oude Rijn, onderbroken door doorzichten het landschap 
in. De bewoning op het dijklint stamt van voor 1850. Het boerderijlint langs de 
Achthovenerweg, aangevuld met twee complexen langs de Ruige Kade en diverse 
molens, is van hoge cultuurhistorische waarde. Slechts enkele boerderijen zijn uit de 
20e eeuw. Acht van de historische boerderijen zijn Rijksmonument. Zes andere zijn 
opgenomen in het MIP van de Provincie Zuid-Holland.. Een aantal van de historische 
boerderijen heeft hun agrarische functie verloren. Gezien de grootte van deze 
boerderijen en de kosten die gemoeid zijn met het in goede staat houden van de 
panden zijn deze veelal niet in stand te houden met slechts de functie wonen. Bij het 
in stand houden van de historische Hoven moeten mogelijkheden voor een bredere 
bestemming nader onderzocht worden, buiten het kader van dit inrichtingsplan. 
Tussen de boer-derijen valt het bedrijventerrein Lage Zijde op. Aan de rand van de 
Polder Achthoven staan twee molens, de Doeshofmolen en de Achthovenermolen.

2.2  Archeologie
In de omgeving van de Polder Achthoven is een aantal opgravingen uit de Romeinse 
tijd gedaan. Zo is er een Romeins castellum zowel in de wijk Roomburg van Leiden 
als in Alphen aan de Rijn aangetroffen. In de omgeving van deze castella hebben zich 
overige nederzettingen ontwikkeld. Uit archeologische vondsten die zijn gevonden 
blijkt dat de Polder Achthoven in ca. 200 voor Christus al werd bewoond. 
Het Huis ter Does was een burcht uit de Middeleeuwen en stond in de Doeshofpolder, 
aan de rand van de polder Achthoven. Het is een terrein van zeer hoge archeologische 
waarde dat is toegewezen als rijksmonument. Het land van Huis ter Does hofpolder werd 
destijds bemaald door de Doeshofmolen. Deze staat samen met de Achthovenermolen 
aangegeven als een monument met grote waarde voor zijn omgeving en het 
landschap. De rest van Polder Achthoven wordt aangemerkt als een gebied met een 
zeer grote tot redelijke kans op archeologische sporen. In geval van bodemverstorende 
werkzaamheden, dieper dan 30 centimeter beneden maaiveld, is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. Daarom moet bij de aanleg van de paden rekening worden 
gehouden met het aspect archeologie.

2.3  Water en bodem
De noordwestgrens van het onderhavige plangebied wordt gevormd door het 
boezemwater van de Does. De zuidgrens wordt gevormd door het boezemwater 
van de Oude Rijn. De oostgrens is de grens met de Hondsdijksepolder en de noord-
oostgrens wordt gevormd door de Doespolderwetering. De bodem van de polder 
bestaat voornamelijk uit zavel- (kleiig zand) en klei gronden, alsmede ook uit veen in 
het noordelijk deel. Het grondgebruik is hoofdzakelijk grasland. De polder bestaat uit 
vier peilgebieden. Het hoogstgelegen zomerpeil in het gebied is NAP -1,40 meter, het 
laagstgelegen winterpeil is NAP -2,05 meter. De waterpeilen in de peilgebieden zijn in 
2005 in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap vastgesteld. Het maaiveld in de 
polder varieert van NAP – 0,89 m tot NAP – 1,29 m. Bij de Oude Rijn in het zuiden liggen 
de hoogste percelen. Noordwaarts neemt de maaiveldhoogte af. De drooglegging in 
de verschillende peilgebieden varieert tussen de 0,33 m tot 0,76 m. Bij de Oude Rijn is 
de grootste drooglegging. Noordwaarts neemt de drooglegging af. Er zijn knelpunten 
ten aanzien van de waterkwaliteit. De fosfaatconcentraties in het gebied zijn echter wel 
hoog hetgeen algengroei bevordert. Een belangrijke bron voor fosfaat is uitspoeling 
van nutriënten ten gevolge van het grondgebruik. 

2.4  Ecologie
Een deel van de polder Achthoven is aangegeven als agrarisch gebied plus. De plus 
staat voor waardevol weidevogelgebied. Er is sprake van goede afwisseling tussen 
land (polder) en water (sloten), waardoor in het gebied verschillende weidevogels 
zoals de kievit en de grutto voorkomen. De voorkomende fauna betreft onder andere 
diverse vleermuizen, broedvogels, watervogels (Lepelaar, Smient), amfibieën (kleine 
watersalamander, gewone pad, bruine kikker, groene kikker) en insecten. Tevens is er 
een groot stiltegebied in de polder aanwezig. De koeien in het boerenland worden 
zowel door de bewoners als door omwonenden van de Polder Achthoven hoog 
gewaardeerd. De slootvegetaties zijn over het algemeen goed ontwikkeld. De sloot- en 
oevervegetaties van de polder Achthoven hebben een hoge tot zeer hoge natuurwaarde, 
waar enkele internationaal bedreigde soorten worden aangetroffen (Krabbescheer, 
Zwanenbloem) evenals een aantal bedreigde soorten (Gewone Agrimonie, Padderus). 
In het noorden van de polder zijn de oevervegetaties erg soortenrijk door de veenlaag 
in de ondergrond. De graslanden zijn tamelijk soortenarm, langs de Does komen 
plaatselijk graslandvegetaties voor met hoge natuurwaarden. In de 
Doeshofpolder vindt door Staatsbosbeheer (SBB) natuurontwikkeling plaats in het 
kader van de natuurcompensatie als gevolg van de aanleg van de hoge snelheidslijn 
(HSL). 

2.  Gebiedsbeschrijving
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2.5  Voorzieningen en recreatie
Recreatie om Polder Achthoven komt vooral voor in de vorm fietsen, wandelen en 
skeeleren over de Ruige Kade. Buiten het broedseizoen wordt er gewandeld over het 
boerenlandpad door de polder. Ook de boezemwaterweg om de polder heeft een 
belangrijke recreatieve functie, zowel uit oogpunt van oeverrecreatie (viswater) als 
waterrecreatie (vaarwater, schaatsroute). De jachthaven van Leiderdorp (net buiten 
het plangebied) sluit aan op de Does en daarmee op het regionale (en nationale) 
waterwegennet. Intensieve vormen van recreatie (zoals campings en dergelijke) 
komen niet in het plangebied voor. Potentiële attractiepunten bevinden zich aan de 
randen van de polder. Het betreft achtereenvolgens de molens, de dertien Hoven en 
het HSL-centrum (toekomstig Groene Hart-centrum). Recreatie in de polder Achthoven 
is dan ook vooral een verhaal over routes en netwerken met een extensief recreatief  
gebruik. Het verder ontsluiten van de polder voor meer intensieve vormen van 
recreatie (speel- en ligweiden of camping bijvoorbeeld) staat op gespannen voet met 
de natuurwaarden in de polder (in de vorm van verstoring van weidevogelhabitat) en 
cultuurhistorie (doorsnijding van percelen). 

2.6 Agrarische sector
De boeren blijven de belangrijkste dragers van het landschap. De landbouw blijft hierbij 
een economisch vitale bedrijfstak in het gebied, doordat het landschap toenemende 
schaalvergroting goed kan opvangen en de grond een goede opbrengst genereert. 
Het rapport van het Landbouw Economisch Instituut toont aan dat de landbouw in 
het gebied op dit moment een economisch vitale sector is en dat de mogelijkheden 
voor boeren op de middellange termijn goed zijn. De agrarische sector is levensvatbaar 
genoeg om het gebied open en groen te houden. De komende 10 à 15 jaar komt naar 
verwachting in de polder nog rond de 100 à 120 hectare cultuurgrond vrij bij huidige 
oudere ondernemers, die met het bedrijf zullen stoppen. De vrijkomende grond biedt 
perspectief voor de overblijvende melkveebedrijven die zich richten op schaalvergroting 
om het inkomen op peil te houden. De agrarische verbredingsactiviteiten in Polder 
Achthoven richten zich op natuurbeheer met zelfzuivelen. Het agrarisch natuurbeheer 
zal in de polder een belangrijke poot onder de bedrijfsvoering kunnen zijn. Voorwaarde 
daarbij is wel dat het huidige Programma Beheer voorlopig blijft bestaan en dat de 
inkomenstoeslagen voor melkveehouders vanuit de Europese Unie voorlopig ook 
blijven bestaan (bron: Perspectief van de agrarische sector in de Boterhuispolder en 
Achthovenpolder, LEI – 2007). 

2.7  Beleidskader 
Over de Polder Achthoven is veel terug te vinden in de bestaande beleidstukken. Om 
een overzichtelijke samenvatting te geven wordt hier volstaan met enkele relevante 
aanknopingspunten.

Beleid hogere overheden
Het beleid van de regionale en rijksoverheden sluit goed aan op de visie die de 
gemeente Leiderdorp heeft over Polder Achthoven. Op regionaal en rijksniveau 
worden drie belangrijke hoofdfuncties (agrarische, natuur, recreatieve functie) 
aan Polder Achthoven toegekend. Deze functies worden voornamelijk toegekend 
doordat Polder Achthoven in het Groene Hart ligt en door zijn aanwezige waarden. 
Hierbij zijn de groenblauwe kwaliteiten en de openheid van het Groene Hart relevant. 
Deze landschappen zijn internationaal zeldzaam of uniek en nationaal erkend. Deze 
landschappen moeten volgens de Nota Ruimte behouden blijven, duurzaam beheerd 
en waar mogelijk versterkt worden. In het kader van het Stad-land-programma voor 
de Randstad moet een impuls gegeven worden aan de overgangsgebieden tussen 
nationale landschappen en de steden. Hierbij moeten de mogelijkheden tot recreatie 
sterker uitgenut worden. 

In de Gebiedvisie 8HP staat ook vermeld dat de agrarische sector van belang blijft in de 
polder Achthoven. De natuurwaarden van de polder worden versterkt door agrarisch 
natuurbeheer te stimuleren en nieuwe fourageerplekken voor de weidevogels aan te 
leggen. Vernatting van het noordelijke deel van de polder zorgt voor verdere ecologische 
diversiteit en extra mogelijkheden voor weidevogels. In de visie wordt vermeld dat de 
toenemende recreatieve druk met name zal worden opgevangen in de randen van 
de polder. Er wordt een recreatief casco om de polder Achthoven gelegd, waarbij een 
noord-zuidfietspad door de polder een extra schakel vormt van de Ruige Kade aan de 
noordkant van de polder naar het jaagpad in het zuiden van de polder. Ook worden 
er in de visie wandelpaden achter de boederijhoven aangelegd, die zorgen voor een 
gevarieerde beleving van het gebied. Aanvullend van belang is dat deze paden goed 
op de regionale fiets- en wandelpaden aansluiten. 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) is op dit moment op zoek naar oplossingen 
voor de wateropgave die aanwezig is in Polder Achthoven (zie ook paragraaf 2.3).
De wateropgave vloeit voort  uit het wettelijk kader verwoord in het Nationaal 
Bestuursakkoord Water (NBW)  Tevens moet rekening worden gehouden met het 
tegengaan van verzilting zodat de flora en fauna een betere kans krijgen. Ook wil HHR 
in samenwerking met boeren natuurvriendelijke oevers langs sloten gaan realiseren.



Het HHR wil via samenwerking met de boeren de normen gaan halen van de 
‘Kaderrichtlijn Water’. Dit is een belangrijke Europese richtlijn om te komen tot een 
betere waterkwaliteit, onder meer door natuurlijker inrichting en beheer van sloten. 
Rijnland heeft daarvoor samen met Natuurlijk Platteland West, de koepelorganisatie 
van agrarische natuurverenigingen, zogenaamde ‘waterpakketten’ opgesteld. Dit 
zijn pakketten met maatregelen die goed zijn voor de waterkwaliteit en het leven in 
de sloot. Denk bij voorbeeld aan baggeren met de baggerspuit, of natuurvriendelijk 
slootschonen. Bij elk van deze pakketten hoort een passende vergoeding. Deze 
vergoedingen worden ook wel ‘blauwe diensten’ genoemd.
De pilot gaat in eerste instantie 2 jaar lopen in Oostbroekpolder en in de Blauwe Polder. 
Mogelijk dat dit ook in de Polder Achthoven kan worden toegepast. 

Aanvullend is het van belang te melden dat Polder Achthoven deel uitmaakt van 
de prioritaire gebieden van Zuid Holland. Dat wil zeggen dat er financiële middelen 
beschikbaar worden gesteld voor initiatieven die passen binnen beleid van vitaal 
platteland. Hierbij gaat het onder andere om subsidies voor agrarisch natuurbeheer, 
boerenlandpaden, verbreding van de landbouw (agritoerisme, verkoop streekeigen 
producten e.d.), versterking van economische dragers etc. Ook zijn subsidies 
beschikbaar voor het verbeteren van de toegankelijkheid van het landschap door 
middel van informatiepanelen, fietspaden, informatiecentrum, bewegwijzering, etc.

Bestemmingsplannen
Voor de Polder Achthoven is het Bestemmingsplan Buitengebied Leiderdorp 
(2005)  vigerend. De gronden hebben de bestemming Agrarische doeleinden met 
landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde (ALN). Binnen deze bestemming 
zijn grondgebonden veehouderij,  ontsluitingswegen en waterlopen toegestaan. Met 
uitzondering van terreinafscheidingen dienen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, binnen de bouwvlakken op de erven te worden gebouwd. De Ruige 
Kade heeft de bestemming Recreatieve infrastructuur (R). Fiets- en wandelpaden, 
groenvoorzieningen met bijbehorende voorzieningen, waaronder bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en kunstwerken zijn toegestaan. Uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, met een maximale hoogte van 3 meter mogen worden gerealiseerd. 
Voor de in het plangebied voorkomende molens geldt een molenbiotoop. De 
molenbiotoop is een zone om de molen die vrijgehouden dient te worden van obstakels 
om vrije windgang en zicht op de molens veilig te stellen. In de voorschriften van het 
bestemmingsplan is geregeld dat bebouwing binnen de molenbiotoop niet of alleen 
onder strikte voorwaarden mogelijk is. Voor het realiseren van de maatregelen uit het 
inrichtingsplan is een herziening van het vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. 
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3.1  Randvoorwaarden en uitgangspunten
De onderstaande randvoorwaarden en uitgangspunten zijn oorspronkelijk de basis 
voor het inrichtingsplan Polder Achthoven. Deze punten zijn opgesteld vanuit de 
analyse van beschikbare en aangereikte informatie, de quickscan en de gesprekken 
die hebben plaatsgevonden met de grondeigenaren, instanties zoals het HHR en 
gemeente Rijnwoude.
 
Landschap 

Groen en open•	
Geen nieuwe bebouwing realiseren•	
Beplanting realiseren aan jaagpad langs de Oude Rijn •	
Boerderijhoven dragen bij aan het versterken van de beleving van de polder•	
Uitplaatsen van een deel  van het bedrijventerrein Lage Zijde op termijn •	
Tegengaan van verrommeling•	

 
Archeologie 

Gebied met redelijke tot grote kans op archeologische sporen•	
In geval van bodemverstorende werkzaamheden, dieper dan 30 centimeter •	
beneden maaiveld, is archeologisch onderzoek noodzakelijk

 
Cultuurhistorie 

Het in stand houden van cultuurhistorische identiteit, waaronder ook het huidige •	
profiel van de Ruige Kade  
Benadrukken van historische bebouwing in het lint langs Achthovenerweg: In •	
het plangebied zijn de volgende woonhuizen en boerderijen aangewezen als 
Rijksmonument: Achthovenerweg 7, 9-11, 13-15, 25-27, 43, 49, 49a bakovenhuisje, 
51, 60
De overige Rijksmonumenten: Doeshofmolen, Achthovense molen, Ruigkade Ter •	
Does, Smeedijzeren inrijhek (Achthovenerweg 49)
T.a.v. molens rekening houden met molenbiotopen:•	

 - Binnen 100 m van de molen geen bebouwing mag worden gerealiseerd,  
    of beplanting worden aangebracht die hoger is dan de onderste punt van  
    de verticaal staande wiek
 - Binnen de 100 tot 400m zone mag de hoogte van bebouwing niet meer  
    bedragen dan 1/100 van de afstand van het bouwwerk tot de molen 
    vermeerderd met de afstand van peil tot de onderste punt van een verticaal  
    staande wiek
 

3.  Inrichtingsplan

Bodem 
Geen verlaging van waterpeil, niet meer dan door autonome maaivelddaling •	
noodzakelijk is (geldt ook voor het aspect water)
Geen aantasting van grondwaterkwaliteit en grondwaterpeil (geldt ook voor het •	
aspect water)
Rekening houden met kabel en leidingen in het plangebied bij ingrepen•	
Afgegraven grond hergebruiken (gesloten grondbalans)•	

 
Water 

Invulling voor de wateropgave in het gebied•	
Rekening houden met noodzakelijk onderhoudstrook aan weerszijden bij primaire •	
watergangen ( 5 meter) en overige watergangen ( 2 meter)
15 procent van de verhardingstoename moet worden gecompenseerd met nieuw •	
te graven water in hetzelfde peilgebied
Natuurvriendelijke oevers bij nieuw water of aan te passen water toepassen•	
Functie volgt peil•	

 
Agrariërs/boeren

Melkveebedrijven in de komende 10 tot 15 jaar zich richten op schaalvergroting•	
Natuurbeheer met zelfzuivelen•	
Agrarisch natuurbeheer continueren en waar nodig ook stimuleren•	
Vrijkomende grond van boeren ( in de komende 10 tot 15 jaar) niet in handen laten •	
komen van speculanten die als doel hebben stedelijke ontwikkeling te realiseren 
in de Polder Achthoven
Behouden van landschap volgens Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007•	

 
Ecologie 

Realiseren van natte natuur aan de Noordzijde van Polder Achthoven•	
Geen verlichting langs recreatieve routes•	
Stimuleren van agrarisch natuurbeheer is gunstig voor weidevogels•	
Boerenpaden alleen opengesteld buiten het broedseizoen•	
Minimale verstoring van weidevogelbiotoop ( aantal en soort paden, ligging)•	

 



12 | Polder Achthoven



 Polder Achthoven | 13 

Recreatie 
Langs Ruige Kade realiseren van uitkijkplaatsen over de polder met •	
informatieborden 
Realiseren van voetpad op de Ruige Kade met aanleg van fietspad op maaiveld •	
met aan weerszijden watergangen
Verbreden van sloten ten behoeve van wateropgave•	
Honden zijn alleen aangelijnd op de paden toegestaan aan de rand van het gebied •	
(niet op de boerenpaden)
Bewegwijzering fietspaden aansluiten op regionale bewegwijzeringsysteem•	
Weidefietspad evenwijdig aan de Ruige Kade•	
Robuust raamwerk van fiets- en wandelpaden om de polder heen•	
Zonering van recreatie•	

 
Educatie 

Voormalig HSL gebouw omvormen tot Groene Hart Bezoekerscentrum,   •	
ondersteunende horecavoorziening
Opstellen van modelboerderij voor scholieren enz.•	
Beleving en gebruik van polder•	
Informatiepanelen in het gebied•	

Vanuit deze randvoorwaarden en de plankaart van de Gebiedsvisie 8HP zijn referentie 
beelden van het beoogde recreatieve gebruik en een concept plankaart met 
inrichtingsmaatregelen samengesteld. Deze informatie is vervolgens voorgelegd aan 
(vertegenwoordigers van) betrokken grondeigenaren, bewoners, hoogheemraadschap, 
provincie en tenslotte aan de Raad. Deze heeft het inrichtingsplan vastgesteld in de 
Raadsvergadering van 9 maart 2009 met uitzondering van het weidefietspad. De 
resultaten van deze interviews, informatiebijeenkomsten en het Raadsbesluit van 9 
maart hebben geleid tot dit inrichtingsplan met plankaart.

3.2  Verbeteren toekomstwaarde van de polder
Om de huidige kwaliteiten van het groene en open landschap van de Polder Acht-
hoven te behouden, is een actieve aanpak nodig. Niets doen biedt onvoldoende 
garantie dat het landschap met zijn huidige kwaliteiten op termijn behouden blijft. 
De inrichtingsmaatregelen zijn erop gericht de toekomstwaarde van de polder voor 
agrariër en stedeling te vergroten. Momenteel kan de stedeling niet vanuit de polder 
genieten van het landschap, maar slechts vanaf de rand. De stedeling heeft hierdoor te 
weinig oog voor de waarde die de polder heeft voor de leefbaarheid van het stedelijk 
gebied. Dat kan hem onverschillig maken over de toekomst van de polders.  Als de 
belevingswaarde wordt versterkt, zal de stedeling opkomen voor het belang en het 
behoud van de polder bij toekomstige ontwikkelingen. 

De agrarische functie van de Polder Achthoven is evident, zoals eerder aangegeven. 
Naast verbrede landbouw met onder andere natuurbeheer, vormt ook het recreatieve 
medegebruik een goede basis voor het versterken van de toekomstwaarde van de 
polder. 

Extensief recreatief medegebruik
Wandelen en fietsen doet vrijwel iedereen in Nederland. Deze activiteiten zijn bij 
uitstek ook geschikt om een gebied te verkennen en te beleven. Ze zijn in zekere zin 
weersonafhankelijk (bij storm en regen minder populair) en kunnen het hele jaar door 
worden beoefend. Zoals gezegd is de Polder Achthoven in de huidige situatie vrijwel 
niet toegankelijk. De polder kan alleen vanaf de rand worden beleefd via de Ruige Kade 
en voor wandelaars vanaf het boerenpad dwars door de polder. Het inrichtingsplan 
voorziet in een verbetering van de Ruige Kade route voor langzaam recreatief verkeer.  
Daarnaast is er een wandelpad over de Doeskade gesitueerd. Vanaf de Ruige Kade zijn 
enkele observatiepunten opgenomen die zicht geven op de polder, zonder dat deze 
zelf hoeft te worden betreden. Een kanoroute, een weidefietspad en wandelroutes om 
de Hoven zijn door de Raad uit het plan gehaaald. Dit is gedaan in verband met het 
te overmatig intensief worden van de recreatie in het gebied, wat op gespannen voet 
staat met de landschappelijke en ecologische waarden. Tevens was er weerstand vanuit 
de kant van de grondeigenaren en belanghebbenden in het gebied. In plaats hiervan is 
door de Raad aan het college opdracht gegeven om in overleg met de grondeigenaren 
te bezien of er alternatieven voor een recreatieve invulling zijn te ontwikkelen, die 
kunnen rekenen op draagvlak van alle betrokkenen in het gebied (Raadsvergadering 9 
maart 2009).  De fiets- en wandelroute hebben aansluiting op routes in de omgeving. 
In dit verband is ook het voetveer over de Does  als maatregel opgenomen. Een pont    
over de Oude Rijn moet nader worden bestudeerd.
De fiets- en wandelpaden zijn zoveel mogelijk aan de randen van de percelen 
geprojecteerd (efficiënt ruimtegebruik). De fietspaden worden in asfalt uitgevoerd en 
de voetpaden in halfverharding (sintels of slakken). 
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Agrarisch natuurbeheer
Agrarisch natuurbeheer mag zich verheugen in een toenemende belangstelling 
vanuit de landbouw, de overheid en maatschappelijke organisaties. Agrarisch 
natuurbeheer omvat activiteiten van boeren gericht op het behoud en ontwikkeling 
van natuur- en landschapswaarden. Veelal krijgen de boeren een vergoeding voor 
deze activiteiten. Agrariërs kunnen bijdragen aan de versterking van natuurwaarden 
door slootkantenbeheer, rietaanplant, uitgesteld maaien en vernatting in delen van 
de polder. Door lage delen als natuurgebied te beheren ontstaat een foerageergebied 
voor diverse vogelsoorten.
In de Polder Achthoven vindt op een enkel perceel uitgesteld maaibeheer plaats. 
Daarnaast wordt bij het maaien ook rekening gehouden met aanwezige nesten. 

Door het uitgesteld maaibeheer wordt niet alles in één keer gemaaid, maar in fasen, 
zodat in mei en juni percelen met lang gras overblijven. Zo ontstaat een gevarieerd 
weideland voor de grutto en andere weidevogels in de Polder Achthoven. Het mozaïek 
bestaat uit (combinaties van) de volgende maatregelen: plas-draspercelen in het vroege 
voorjaar, strokenbeheer bij stalvoedering, nest- en kuikenbescherming, langzaam 
maaien en schudden. Het aantal percelen voor agrarisch maaibeheer in de polder zou 
nog uitgebreid kunnen worden (zie plankaart). 

Natte natuur
Natuurontwikkeling kan prima samengaan met mogelijkheden om water vast te 
houden. Ruimte geven aan water en aansluiten bij natuurlijke processen draagt immers 
bij aan bescherming en verbetering van natuur en aan beperking van de gevolgen 
van overstroming en droogte. Bij vernatting zou gestreefd moeten worden naar het 
blokkeren van de drainage in plaats van het aanvoeren van water van elders. Door 
herstel van de sponswerking van het landschap wordt het water veel meer verspreid 
en gelijkmatiger afgevoerd, hetgeen de natuur- en milieukwaliteit ten goede komt. 
De percelen tussen de Does en de Ruige Kade worden ingericht als natte natuur. 
Het noordelijk deel wordt momenteel door Staatbosbeheer (SBB) gerealiseerd als 
compensatie voor de HSL. 

Wateropgave
Zoals eerder in hoofdstuk 2 aangegeven kent de Polder Achthoven een wateropgave. 
Volgens de richtlijnen van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zou de polder 

voor 15% uit open water moeten bestaan om de opgave op te lossen bij huidig 
agrarisch gebruik. Momenteel bestaat de polder uit 7% water. In de concept Regionale 
Structuurvisie 2020 (Holland Rijnland, 2008) is de vernatting van de noordkant van de 
polder Achthoven aangegeven. In de huidige situatie zijn dit de natste percelen van de 
polder. Het omzetten van deze percelen in een plas-drassituatie (natuurontwikkeling) 
zal een deel van de wateropgave op kunnen lossen, aangezien dat ook een 
functieverandering van het grondgebied inhoudt. Echter, in het overige deel van 
de polder zal dan ook nog een en ander moeten gebeuren (bijvoorbeeld verbreden 
watergangen) om de opgave volledig op te lossen. Het Hoogheemraadschap Rijnland 
heeft niet een strikte eis hoe de wateropgave opgelost zou moeten worden, zolang de 
veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven.

In het kader van het voorliggende inrichtingsplan zijn voorstellen opgenomen 
voor het recreatief medegebruik in de vorm van mogelijkheden voor fietsen en 
wandelen, alsmede voor natuurontwikkeling in de zone tussen Ruige Kade en de 
Does. Deze maatregelen dragen voor een belangrijk deel bij aan de oplossing voor de 
wateropgave. 

In overleg met het hoogheemraadschap en grondeigenaren wil de gemeente 
Leiderdorp daarnaast in de komende periode meedenken over het uitvoeren van 
maatregelen vanuit de optiek:

dat sprake is van een forse wateropgave in de Polder Achthoven; •	
dat deze wateropgave voor 2015 moet zijn opgelost; •	
dat bij functieverandering ook de wateropgave verandert (bijvoorbeeld natuur •	
plas/dras, mag vaker overstromen dan grasland of woongebied). De wateropgave 
moet dan opnieuw berekend worden; 
dat de wateropgave opgelegd is vanuit Europa (de oplegverplichting met eventuele •	
onteigenings-mogelijkheid);  
dat de watergangen op korte termijn extra geschoond moeten worden, om te zien •	
hoeveel effect dat heeft op de afwatering 
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3.3 Inrichtingsmaatregelen
Het inrichtingsplan voor de Polder Achthoven voorziet in de volgende maatregelen 
(zie tevens plankaart).

Paden
Onder de categorie paden vallen fietspaden, voetpaden, secundaire voetpaden en 
boerenpaden.

Fietspaden
De Ruige Kade (in eigendom van Provincie Zuid-Holland) wordt momenteel benut •	
door fietsers, wandelaars, trimmers en skeelers. Het asfaltpad op de kade is te smal, 
waardoor er conflictsituaties optreden tussen de verschillende type gebruikers. 
Het inrichtingsplan omvat realisering van een nieuw fietspad parallel aan de kade 
op maaiveld niveau (zie profielen 1 en 5)
Vanaf de Ruige Kade is een fietspad (verhard) gepland door het •	
natuurontwikkelingsgebied richting de Does, met over de Does een te realiseren 
brug voor fietsers en wandelaars richting de Munnikenpolder
Totale lengte te realiseren fietspaden in het plangebied circa 3.800 meter (exclusief •	
fietspad richting de Does)
Totaal extra verharding (ruimtebeslag) plangebied circa 0,8 ha•	
Totaal te verwerven grond plangebied circa 1,9 ha•	

Voetpaden 
Het te realiseren voetpad (halfverhard) op de Ruige Kade (zoals hierboven •	
genoemd)
Voetpad vanaf de Ruige Kade langs het natuurontwikkelingsgebied en langs de •	
Does (zie profiel nr. 2)
Totale lengte te realiseren voetpad in het plangebied circa 6.500 meter•	
Totaal extra verharding (ruimtebeslag) plangebied circa 0,9 ha•	

Voetpad secundair (knuppelpaden)
Betreft een drietal paden vanaf Ruige Kade door natuurontwikkelingsgebied naar •	
de Does (zie profiel 3)
Totale lengte plangebied circa 500 meter•	
Totaal ruimtebeslag plangebied circa 600 m•	 2

Grondverwerving als onderdeel van het natuurontwikkelingsgebied•	

Boerenpad 
Betreft uitbreiding van het bestaande pad door de polder (zie profiel 4)•	
Toegankelijkheid vanaf de noordkant over de watergang verbeteren•	
Totale extra lengte plangebied circa 130 meter•	
Geen extra ruimtebeslag, betreft voetspoor in weiland dat gemaaid wordt •	
Geen grondverwerving noodzakelijk•	

Landschappelijke ingrepen
Onder de categorie landschappelijke ingrepen vallen weiland, water, natte natuur/
natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer. 

Wateropgave (profiel 6)
Betreft verbreding watergang•	
Totale lengte plangebied circa 3.700 meter•	
Totaal extra ruimtebeslag c.q. bijdrage aan wateropgave plangebied circa 1,4 ha.•	
Totaal te verwerven grond plangebied circa 0,9 ha (exclusief deel berm en sloot •	
van derden)

Weiland
Continuering bestaande situatie•	

Natte natuur/natuurontwikkeling 
In aansluiting op bestaand in uitvoering zijnde natuurontwikkelingsproject in de •	
Doeshofpolder van SBB natuurontwikkeling realiseren
Betreft de percelen in zuidelijke richting tot aan bebouwing aan de Ruige Kade, als •	
ook de percelen in noordelijke richting tot aan grens plangebied
Te realiseren natuurdoeltype met mogelijkheden voor recreatief medegebruik op •	
een drietal voetpaden oost-westrichting en een voetpad langs de Does
Totaal oppervlak te realiseren natte natuur plangebied circa 19,9 ha.•	
Totaal te verwerven grond plangebied 19,9 ha (13,5 ha zuidelijk deel en 6,4 ha •	
noordelijk deel)
Maatregelen fietspad en voetpad zie boven•	

Agrarisch natuurbeheer
Realisering aantal kavels voor agrarisch natuurbeheer op basis van vrijwilligheid •	
van de boer
mozaïekbeheer, nestbescherming, slootkantbeheer e.d. •	
mede ten behoeve van flora en fauna en landschapsbeleving •	
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Objecten
Het inrichtingsplan voorziet in de volgende objecten:

1 fiets/voetgangersbrug over de Does;•	
7 voetgangersbruggen over sloot;•	
3 observatiepunten;•	
3 informatiepanelen;•	
3 fietsenrekken, 2 picknickplaatsen;•	
aansluiting op het informatiepunt HSL en dit infopunt ook benutten als  bezoekers •	
centrum met informatie over de streek e.d.;
realiseren van een voetveer over de Does;•	
realiseren pontje over de Oude Rijn•	

Zoeklocatie 380 KV leiding
Op de plankaart is het tracé van de 380 KV leiding als zoeklocatie opgenomen.•	
Op dit moment (maart 2009) is nog geen beslissing genomen over het bovengronds •	
of ondergronds tracé. Naar verwachting is de 380 KV leiding in 2012 gereed. 
De uitvoeringswerkzaamheden hebben ook gevolgen voor het onderhavige 
inrichtingsplan (aanleg van bouwweg e.d.). Afstemming bij uitvoering van de 
onderdelen van het project is van belang. 

Plankaart en uitvoeringsprogramma 
Bovengenoemde maatregelen zijn op de plankaart van het inrichtingsplan 
weergegeven. Tevens staan op de plankaart de locaties van de doorsneden en profielen. 
In Het uitvoeringsprogramma staat in hoofdstuk 4. 

3.4  Materiaalgebruik
In het project worden verschillende aan te leggen constructies onderscheiden zoals 
paden, bruggen, vlonders, steigers, rijwielstallingen, observatieplaatsen, markerings-
palen, afrasteringen.
Voor de constructies wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het gebruik van natuur- en 
milieuvriendelijke materialen al dan niet afkomstig van hergebruik. De kwaliteit en 
duurzaamheid zijn hierbij wel belangrijke uitgangspunten.

Voor de aanleg van halfverharde voet en fietspaden is uitgegaan van het toepassen 
van lavamateriaal hetgeen van (natuurlijke) vulkanische oorsprong is en goed 
waterdoorlatend. Het materiaal laat zich goed verwerken en heeft een natuurlijke 
uitstraling. Het nieuw aan te leggen fietspad langs de Ruige Kade wordt in asfalt 
uitgevoerd.

Afhankelijk van de functie van het pad en de draagkracht van de ondergrond wordt al 
dan niet een fundering van zand aangebracht die wordt opgesloten in een geotextiel 
om op deze wijze het materiaalgebruik en de noodzakelijke verdichting te kunnen 
optimaliseren.
Het aan te leggen fietspad, geprojecteerd langs de Ruige Kade, is tevens bedoeld voor 
onderhoud van watergang. Hierdoor kan ook het onderhoud van de watergang vanaf 
het land plaatsvinden. 

Voor de te maken bruggen en vlonders voor wandelaars en fietsers wordt uitgegaan 
van het toepassen van FSC hout en geen staal of kunststof. Er wordt hierbij zoveel 
mogelijk Europees hout gebruikt met een hoge duurzaamheidsklasse. 
Voor de te maken vlonders en knuppelpaden wordt uitgegaan van het toepassen 
van gecertificeerd europees rondhout en planken, hetgeen tevens een natuurlijke 
uitstraling heeft en relatief eenvoudig is te vervangen. 
Voor de te maken observatieplaatsen, afscheidingspalen, afrasteringen, beschoeiingen 
en rijwielstallingen, wordt eveneens uitgegaan van het toepassen van Europees 
rondhout. Eventueel kan worden gekozen voor een combinatie van hardhout als 
funderingsmateriaal en europees hout voor de verdere opbouw. 

3.5  Compensatie van natuur / water
Het inrichtingsplan voorziet in de voldoende watercompensatie voor de aan te leggen 
fiets- en voetpaden. Zo worden de watergangen verbreed. Tevens wordt in het gebied 
natte natuur gerealiseerd. Bij de situering van de paden is rekening gehouden met de 
weidevogels. Bovendien worden de paden dwars door de polder in het broedseizoen 
afgesloten. Daarnaast is herplant van bomen langs de Ruige Kade voorzien.

3.6  Doorsneden en referentiebeelden
Hierna volgen de dwarsdoorsneden, waarvan de locaties op de plankaart van dit 
inrichtingsplan staan. Aansluitend zijn referentiebeelden (foto’s en illustraties) 
opgenomen. Deze beelden geven een indruk van de in dit inrichtingsplan voor-
gestelde maatregelen voor wandelen en fietsen in een agrarisch gebied. Tevens zijn 
illustraties opgenomen van het agrarisch landschapsbeheer en natuurontwikkeling.
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Ruige kade NW

Doorsneden uit inrichtingsplan
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Doorsneden uit inrichtingsplan
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Doorsneden uit inrichtingsplan

Ruige Kade N
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Referentiebeelden wandelpaden

Over weiland d.m.v. recreatief medegebruik “Groen” pad ontstaan door het belopen of maaien Smal voetpad met halfverharding

Type materiaal halfverharding Wandelpad op Doesdijk Wandelen over pad van boer
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Referentiebeelden fietspaden

Fietspad met boerenhek

Fietspad langs watergang Fietspad met weerszijden water

Ruige Kade 
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Agrarisch landschapsbeheer

Slootkant in grasland Vertrappen van een slootkant beperken 
door bijvoorbeeld af te rasteren

Terrastalud: water gelijk aan of net onder maaiveld Plasberm: een tot twee decimeter water

Onderhoud van een plasberm

Plasdras situatie

Poel
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Kreek

Het aanleggen van een poel

Weidevogelpoel

Schonen van een sloot

Baggeren van een sloot

Plaatselijk verbreden van een sloot

Kleine karekiet, een echte rietvogel Gefaseerd maaibeheer van een rietkraag

Agrarisch landschapsbeheer
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Referentiebeelden landschap en objecten

Referentiebeeld kreek Plasdrassituatie Natuurbeheer sloten

Observatiepunt Poel Ruige Kade 
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Referentiebeelden bruggen

Kleine brug voor oversteek Iets grotere brug voor wandelaars Wildrooster

Vlonder door natte natuur Trekpont Fiets/wandelbrug
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4.1.   Algemeen
Het uitvoeringsprogramma geeft aan op welke wijze het inrichtingsplan kan worden 
gerealiseerd. Daarbij wordt ingegaan op ingrepen, financiering, planning, haalbaarheid 
en projectorganisatie. De maatregelen uit het inrichtingsplan zijn onderverdeeld in een 
aantal deelprojecten waardoor:

de opgave van het totale inrichtingsplan overzichtelijk wordt;•	
slimme keuzes kunnen worden gemaakt om voor te sorteren bij •	
subsidieaanvragen;
een fasering in de ingrepen mogelijk wordt;•	
de logistiek tijdens de uitvoeringsfase wordt geoptimaliseerd;•	
een logische afbakening en begrenzing van de deelprojecten ontstaat.•	

4.2  Deelprojecten
De volgende deelprojecten worden onderscheiden.

Deelproject 1:  Ruige Kade (zie profielen 1 en 5)
De Ruige Kade wordt qua profiel niet aangepast. Met het behoud van dit profiel wordt 
voorkomen dat de aanwezige Rode Lijstsoorten worden aangetast. Op de kade wordt 
een vrijliggend wandelpad gerealiseerd. De bestaande aanliggende watergang wordt 
eveneens gehandhaafd. Hiernaast wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd met 
daarnaast een watergang ter afscheiding van het weiland. Het fietspad wordt zodanig 
uitgevoerd dat  onderhoud kan plaatsvinden van de watergangen. De Kade wordt voor 
auto’s alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Tevens zijn hier informatiepanelen 
voorzien. Aan de oostzijde van de kade komen twee uitkijkpunten. Tot het project 
wordt ook het weidevoetpad vlakbij genoemde kades gerekend. Met de aanleg van 
de inrichtingsmaatregelen moet rekening gehouden worden met het behoud van de 
natuur- en cultuurhistorische waarde van de kade.

Deelproject 2:   Doeshofpolder (zie profielen 2 en 3)
In de Doeshofpolder vindt momenteel natuurontwikkeling plaats, in het kader van 
de compensatie van de HSL. Echter er is gekozen voor een natuurdoeltype, waarbij 
geen medegebruik van extensieve recreatie mogelijk is. Met de provincie en de 
HSLorganisatie is overleg gaande over het mogelijk maken van recreatie in dit gebied. 
Keuzes die nu worden bekeken zijn het verschuiven van het compensatiegebied meer 
naar het noorden en de aanleg van een bocht in het fietspad als het aankomt in de 
Doeshofpolder. Beide opties maken dat het fietspad meer aan de zuidkant van het 
natuurcompensatiegebied komt te liggen. De provincie stemt in met een pad over de 
kade langs de Does onder de voorwaarde dat dit pad alleen toegankelijk is buiten het 

4.  Uitvoeringsprogramma

broedseizoen. Honden zijn in het gebied verboden. 

Dit deelproject omvat 2 fasen: 
Fase 1: in aansluiting op de in uitvoering zijnde natuurontwikkeling van staatbosbeheer 
(SBB) realisatie van een wandelpad langs de Does. Tevens is (in het kader van het 
W4-project) aanleg van een fietspad (ook te benutten door wandelaars) vanaf de 
Engelendaal met brug over de A4 door de Munnikenpolder over de Does aantakkend 
op de Ruige Kade voorzien. 
Fase 2: aansluitend op het natuurontwikkelingsproject van SBB, wordt ook het overige 
deel van de Doeshofpolder als natuur ingericht. Het project omvat verder het realiseren 
van plasdrassituatie en de aanleg van enkele voetpaden (knuppelpaden), zoals op de 
plankaart aangegeven.  

Deelproject 3:  Recreatieve verkenning
Er zal een nadere verkenning plaatsvinden of en op welke wijze een recreatieve 
verbinding door de polder Achthoven mogelijk is. In de Raadsvergadering van 9 maart 
2009 verzoekt de Raad het College om in overleg met de grondeigenaren te bezien 
of er alternatieven voor de recreatieve invulling zijn te ontwikkelen, die op draagvlak 
kunnen rekenen van alle betrokkenen in het gebied.

Deelproject 4:   Wateropgave (zie profiel 6) 
Verschillende watergangen zullen op voldoende breedte en diepte moeten worden 
gebracht conform de eisen van het hoogheemraadschap voor het gebied. 

Deelproject 5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart
Dit deelproject omvat het omvormen en uitbreiden van Infocentrum HSL tot een 
bezoekerscentrum Groene Hart met informatie over de streek (ondersteunende horeca, 
recreatief transferium, educatie over streek en dergelijke). Van belang daarbij is dat 
er naast de bestaande wandel- en fietsverbinding met de Polder Achthoven ook een 
voetveer over de Does komt (= deelproject 7). Realisatie van dit project vindt vanuit het 
onderhavige inrichtingsplan in combinatie met het W4-project plaats.

Deelproject 6:  Voetveer de Does
Via dit voetveer is een wandelverbinding tussen het Bezoekerscentrum HSL / Groene 
Hart en de polder Achthoven mogelijk.
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 Deelproject 7:  Pontje Oude Rijn
Dit pontje zorgt voor aansluiting van de wandel- en fietsroutes in de Polder Achthoven 
met de routes aan de zuidkant van de Oude Rijn via Zoeterwoude naar Zoetermeer/ 
Haaglanden

Deelproject 8:  Agrarisch natuurbeheer
Op de plankaart zijn indicatief de betreffende percelen aangegeven. Initiatief ligt bij 
de betreffende agrarische natuurvereniging in combinatie met de boeren op basis van 
vrijwilligheid. Vanuit het inrichtingsplan zijn geen specifieke maatregelen opgenomen. 
Wel ligt een aantal percelen in het gebied lager, waardoor zij vaak al nat zijn. De 
provincie heeft als beleidsuitgangspunt functie volgt peil. Dit betekent dat niet meer 
automatisch het waterpeil wordt verlaagd. Boeren zouden dit kunnen benutten door 
natuurontwikkeling als groene dienst aan te bieden. 

Deelproject 9:  Zoekgebied 380 KV (TenNet)
Op het moment van opstellen van dit inrichtingsplan is het nog onbekend of de verbin-
ding bovengronds of ondergronds wordt uitgevoerd. Ook het tracé als zodanig is nog 
niet vastgesteld. Het project wordt in ander kader gerealiseerd (zie verder paragraaf 
4.4), maar heeft wel invloed op het gebied en de uitvoering van een aantal onderdelen 
van het uitvoeringsprogramma, omdat o.a. een bouwweg moet worden aangelegd 
door de polder.. 

4.3 Kosten, financiering en projectorganisatie

Kosten
De inrichting van het gebied bestaat uit de aanleg van verschillende paden, waterpartijen 
en watergangen en bijbehorende constructies en voorzieningen waaronder bruggen 
en steigers.
Voor het ramen van de inrichtingskosten (opgenomen in een separate vertrouwlijke 
rapportage) is gebruik gemaakt van algemene ken- en ervaringsgegevens (prijspeil 
2008). In de raming zijn ook een aantal kostenposten verwerkt die betrekking hebben 
op de ontsluiting van het terrein om de bereikbaarheid met materieel mogelijk 
te maken, zoals het aanleggen van transportbanen, opruimingswerkzaamheden, 
aannemersketen en tijdelijke depots en afvoeren afvalstoffen. 
Voorts zijn in de kostenraming de overige kosten met betrekking tot planvoorbereiding, 
directievoering en toezicht opgenomen. Deze overige kosten zijn naar rato van het 
totale investeringsbedrag naar de onderscheiden deelprojecten verdeeld.

Voor de verwerving van de benodigde gronden is uitgegaan van een gangbare 
verwervingsprijs van agrarische gronden (inclusief de voorbereidings- en 
inmetingskosten van extern bureau en dergelijke). Er is geen rekening gehouden met 
eventuele planschade.

Financiering
Voor het inrichtingsplan zal op financieringsmogelijkheden (co-financiering en 
subsidies) van provincie Zuid Holland,  Hoogheemraadschap van Rijnland en vanuit 
het Regionale investeringsfonds van Holland Rijnland een beroep worden gedaan. 
Cofinanciering door gemeente c.q. initiatiefnemer is veelal een voorwaarde om 
hiervoor in aanmerking te komen. Voor de invulling van de gemeentelijke component 
wordt een overeenkomst met buurgemeenten nagestreefd.
Projectorganisatie
Voor de onderscheiden deelprojecten wordt de volgende projectorganisatie voor-
gesteld.
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Deelproject    Trekker      Betrokken partijen
1:  Ruige Kade     gemeente Leiderdorp    provincie Zuid-Holland grondeigenaren, 
            Hoogheemraadschap van Rijnland, 
            gemeente Rijnwoude, gemeente Kaag en Braassem
2:  Doeshofpolder    gemeente Leiderdorp    grondeigenaren, Staatsbosbeheer, provincie Zuid-Holland
3:  Recreatieve verkenning   gemeente Leiderdorp    provincie Zuid-Holland, grondeigenaren
4:  Wateropgave in polder   Hoogheemraadschap van Rijnland   grondeigenaren, gemeente Leiderdorp, particulieren
5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart ...      Programmaburo Groene Hart, RABO Alkemade etc, 
            gemeente Leiderdorp
6:  Voetveer de Does    gemeente Leiderdorp    Provincie, SBB
7:  Pontje Oude Rijn    gemeente Zoeterwoude*    gemeente Leiderdorp, gemeente Rijnwoude
8:  Agrarisch natuurbeheer   agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden boeren
9:  380 KV-leiding    TenNet      gemeente Leiderdorp

* Het pontje is opgenomen in het masterplan Zoeterwoude/Rijnwoude bedrijven en infra.

4.4  Haalbaarheid en fasering
Voor het kunnen beoordelen van de haalbaarheid en als afgeleide daarvan de fasering 
van de uitvoering van dit inrichtingsplan zijn de volgende aspecten van belang, 
namelijk:

medewerking van de grondeigenaren en instanties;•	
bijdrage aan de toeristisch-recreatieve structuur (behoeften van de doelgroep);•	
de volgorde van de uitvoeringswerkzaamheden;•	
de financieringsbronnen;•	
de mogelijkheid tot verwerving;•	
de planologische haalbaarheid (bestemmingsplan).•	

Hieronder volgen de bevindingen en conclusies, opgedaan tijdens de opstelling van 
het inrichtingsplan.

Medewerking grondeigenaren en instanties 
In oktober 2008 heeft een rondgang plaatsgevonden bij een vijftal grondeigenaren. 
Tevens is een informatiebijeenkomst voor de bewoners van de Hoven georganiseerd. 
Voorts zijn het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Rijnwoude bezocht. 
Daarnaast is het ministerie van EZ geconsulteerd in verband met de planontwikkeling 
van de 380 KV-leiding.

Bij de gesprekken waren vertegenwoordigers van gemeente Leiderdorp en Grontmij 
aanwezig. Het doel en de opzet van het inrichtingsplan is toegelicht met behulp van 
de concept plankaart met dwarsdoorsneden van de inrichtingsmaatregelen voor de 
paden en watergangen. Daarbij werd ook teruggegrepen naar de eerder vastgestelde 
gebiedsvisie voor de Polder Achthoven en de gebiedsateliers die daaraan ten grondslag 
hebben gelegen.

Grondeigenaren
In zijn algemeenheid stellen de grondeigenaren en bewoners zich terughoudend op 
met betrekking tot het inrichtingsplan. Dit geldt dan vooral, waar het gaat om het 
betreden van de polder zelf. In de ogen van de boeren en bewoners geven recreanten 
overlast, het vee ondervindt hinder en de privacy komt in het geding. Bovendien vindt 
doorsnijding van percelen plaats. 
Aan de ene kant worden vraagtekens gezet bij de groeiende behoeften aan fiets- en 
wandelmogelijkheden voor de stedeling in het buitengebied. Tegelijkertijd wordt 
geconstateerd dat de Ruige Kade door meerdere typen recreanten (fietsers, wandelaars, 
trimmers en skeelers) wordt benut en dat dit ook wel eens hinder oplevert. Het open en 
groen houden van de polder Achthoven wordt breed ondersteund. Als er dan toch wat 
voor de stedeling moet gebeuren, dan kan dit het beste vanaf de rand van de polder 
plaatsvinden. 
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Het recreatieve belang van de Ruige Kade wordt hiermee onderkend. Ter stimulering 
van de beleving van de stedeling voor het agrarisch gebied is voorgesteld analoog aan 
de open monumentendagen ook open dagen op de boerderij te organiseren.
Bij enkele interviews kwam de vraag naar voren, waarom de recreatieve paden niet zouden 
kunnen worden opgenomen in het in uitvoering zijnde natuurontwikkelingsproject in 
de Doeshofpolder.

Hoogheemraadschap van Rijnland
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Rijnwoude is wel draagvlak 
en support voor het onderhavige inrichtingsplan. Het hoogheemraadschap is bezig 
met het in kaart brengen van de knelpunten in de huidige waterstructuur. Op basis 
daarvan moeten maatregelen genomen worden voor verbetering. De wateropgave  
voor de polder wordt bepaald. Een belangrijke bijdrage aan het oplossen van de 
wateropgave wordt geleverd door de aanleg van nieuwe watergangen langs de Ruige 
Kade alsmede de functieverandering naar natuur (mag vaker onder water staan). Ook 
de in het inrichtingsplan voorgestelde verbreding van enkele watergangen draagt hier 
aan bij. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft onlangs de polder bezocht en 
geconstateerd dat genoemde watergangen  smal en vervuild zijn met plantengroei. 
Tevens is geconstateerd dat de noordkant van de polder nat is.

Gemeente Rijnwoude
De gemeente Rijnwoude ondersteunt het openhouden van de polder. De Ruige Kade 
is volgens de gemeente Rijnwoude een belangrijke schakel in het recreatieve netwerk 
in het buitengebied. In dit verband zijn de oversteek op de Achthovenerweg en de 
plannen voor het pontje over de Oude Rijn ook van belang. Een aanmeerplaats aan de 
overzijde in de insteekhaven van Heineken is voorzien in het masterplan Bedrijvigheid 
en Infra Zoeterwoude/Rijnwoude. Ze onderkent dat er weerstand is van de boeren 
voor recreatief medegebruik. Onderkent wordt ook dat het waterschapsbelang groter 
en doeltreffender is om benodigde grond van boeren te verwerven, dan dat voor 
recreatieve fiets- en wandelpaden het geval is. 
In de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone, mede ondertekend door de 
gemeente Rijnwoude, is verplaatsing van Vliko naar Bedrijventerrein Groenendijk 
opgenomen. 
Voor de planontwikkeling inzake de 380 kv-leiding Tennet is een gezamenlijk optrekken 
van de betrokken gemeenten van belang. Dit vanwege de gevolgen voor het landschap 
en de belangen van de betrokken grondeigenaren. 

EZ en TenNet
Uit de raadpleging bij EZ en TenNet blijkt dat de benodigde bouwweg en werkterrein 
zowel bij de aanleg van een bovengrondse verbinding als een ondergrondse 
verbinding van tijdelijke aard zijn. De mogelijkheid een recreatieve route parallel 
aan de ondergrondse kabel of bovenlijn aan te leggen is bespreekbaar. De 
officiële besluitvorming over het tracé van de 380 KV-leiding is pas medio 2009. 
Naar verwachting is begin 2009 onofficieel bekend wat het voorkeurstracé gaat 
worden. Een en ander betekent wel dat afstemming moet plaatsvinden tussen de 
werkzaamheden aan de 380 KV-leiding met het onderhavige inrichtingsplan 

Bijdrage aan de toeristisch-recreatieve structuur (behoeften van de 
doelgroep)
Vanuit de toeristisch-recreatieve structuur bezien, in combinatie met de behoeften, 
heeft verbetering van de Ruige Kade de meeste prioriteit. Dit mede gelet op het 
gebruik en knelpunten in de huidige situatie, zoals eerder aangegeven. 
Daarentegen heeft een directe aansluiting van het plangebied middels een 
wandel en fietspad met het infocentrum HSL (dat wordt omgevormd tot info en 
bezoekerscentrum voor de streek) ook prioriteit uit oogpunt van educatie en 
natuurbeleving voor doelgroepen als onder meer scholieren. 

De volgorde van de uitvoeringswerkzaamheden
Voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de onderscheiden deelprojecten 
is de bereikbaarheid van de locatie (bouwweg, werkterrein en dergelijke) en het 
grondverzet van belang ( “werk met werk maken”). 

Zo is voor de verbreding van onder meer de Ruige Kade grond nodig, niet alleen 
voor de kade zelf, maar ook voor het dempen van de bestaande watergang. Deels 
kan de benodigde grond hiervoor uit de te realiseren watergang parallel aan de 
Ruige Kade worden gehaald, maar hij kan ook van elders uit het gebied worden 
aangevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan de te graven waterpartijen ten 
behoeve van de natuurontwikkeling in de Doeshofpolder, maar ook aan grond die 
vrijkomt als gevolg van de door het hoogheemraadschap op te leggen wateropgave 
in de Polder Achthoven (verbreding van de watergangen).
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De financieringsbronnen
De eerder genoemde financieringsbronnen zijn mede bepalend voor de fasering van 
de uitvoering. Overleg met provincie, hoogheemraadschap en regio dient hiervoor te 
worden gecontinueerd.  

De mogelijkheid tot verwerving
Voor het realiseren van de deelprojecten is verwerving van een deel  van de gronden 
noodzakelijk. Op basis van de rondgang bij de eigenaren lijkt medegebruik van de 
betreffende percelen weinig kansrijk. Aankoop van de gronden ligt meer voor de hand. 
Het verwerven via minnelijke schikking heeft hierbij de voorkeur. Mocht dit niet mogelijk 
zijn, dan behoort onteigening tot de mogelijkheden. De wet schrijft voor dat hiervoor 
een bestemmingsplan nodig is, dat realisatie van de beoogde inrichtingsmaatregelen 
mogelijk maakt. 
Ervaring leert dat onteigening ten behoeve van recreatieve routes en natuurontwikkeling 
geen eenvoudige zaak is. In het geval van de polder Achthoven gaat het om een 
planontwikkeling van bovenlokaal belang die deel uitmaakt van het groene flanken 
beleid voor de Leidse Regio. Bovendien is sprake van een prioritair gebied in het kader 
van het provinciale beleid rond de plattelandsontwikkeling. Gelet op de toekomstige 
functie zal de onteigeningsprijs op het niveau van de agrarische grondwaarde liggen. 
Hier is namelijk geen sprake van woningbouw of bijvoorbeeld 
bedrijventerreinontwikkeling.
Zoals eerder aangegeven, is vanuit de belangen van de waterhuishouding 
eventuele onteigening een betere grond. Dit heeft een positieve doorwerking voor 
die deelprojecten waar ook verbetering van de watergangen aan de orde is. De 
gemeente Leiderdorp heeft zich in de samenwerkingsovereenkomst Oude Rijnzone de 
inspanningsverplichting opgelegd een grondbank op te zetten.

De planologische haalbaarheid (bestemmingsplan)
Voor het realiseren van de deelprojecten is een partiële herziening van het vigerende 
bestemmingsplan noodzakelijk. Op de Ruige Kade rust nu wel een recreatieve 
bestemming, maar aanpassing zoals in dit inrichtingsplan voorzien, is niet mogelijk 
zonder herziening. Dit geldt ook voor de natuurontwikkeling, de observatiepunten en 
dergelijke . Met de herziening van het bestemmingsplan is circa 1 jaar gemoeid.

Fasering
Op basis van het voorgaande wordt de volgende fasering voorgesteld de uitvoering 
van de deelprojecten.
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Deelprojecten     Fasering  Planvoorbereiding  Realisatie vanaf
1:  Ruige Kade      I   2009 - 2010    2010 
2a:  Wandelpad op de kade Doeshofpolder  I   2009 - 2010   2010
2b:  Overige wandelpaden Doeshofpolder  III   2011 - 2012   2012
2c:  Natuurontwikkeling Doeshofpolder  III   2011 - 2012   2012
3:  Recreatieve verkenning    I   2009 - 2010   
4:  Wateropgave      I   2009 - 2010   2010 
5:  Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart  II   2009 - 2010   2010
6:  Voetveer de Does    III   2011 - 2012   2012
7:  Pontje Oude Rijn     II   2009    2009
8:  Agrarisch natuurbeheer    II   2009    2009
9:  380 KV-leiding     I   2009 - 2010   2011

Fase I
Geadviseerd wordt om Deelproject 1: Ruige Kade als eerste uit te voeren. Verbetering 
van deze kade voorziet in de recreatieve behoefte. De nieuw aan te leggen watergang 
parallel aan deze kade past in het beleid van het hoogheemraadschap gericht op 
verbetering van de watergangen en wateropgave. Bijkomend voordeel is dat de 
noodzakelijke grondverwerving niet alleen op basis van recreatie maar ook uit oogpunt 
van waterhuishouding plaats vindt. De uitvoering van dit project levert ook bijdrage 
aan de wens voor natuurbeleving in de directe omgeving van het bezoekerscentrum 
HSL / Groene Hart. Deelproject 3: recreatieve verkenning en deelproject 4: Wateropgave 
vallen ook onder Fase 1. 

Deelproject 2a: wandelpad op de kade van de Doeshofpolder levert een bijdrage aan 
de natuurbeleving en kan op eenvoudige wijze worden gerealiseerd. 
 
Fase II
De inrichting van het Bezoekerscentrum HSL / Groene Hart en het pontje over de 
Oude Rijn alsmede het agrarisch natuurbeheer behoren tot fase II.

Fase III
Het betreft de deelprojecten 2b: Overige wandelpaden Doeshofpolder, 2c 
Natuurontwikkeling Doeshofpolder en 6: de realisering van het voetveer over de Does. 
Voor het kunnen realiseren van deze projecten zal eerst overeenstemming moeten zijn 
over het gebruik van de betreffende percelen (medegebruik dan wel aankoop). 
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