#1
We zijn gestart!

Hart van Holland
In 2017 hebben de gemeenten Kaag en
Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest,
Voorschoten, Teylingen, Wassenaar en
Zoeterwoude hun ambities en gezamenlijke
koers voor de ontwikkeling van de
leefomgeving op hun grondgebied vastgelegd in
een ‘ Regionale agenda omgevingsvisie 2040’.
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Om verschillende opgaven (veranderend
klimaat, afnemende biodiversiteit,
woningkrapte, opstopping van verkeer) en
ambities (energietransitie, robuuste en gezonde
woon- en werkomgeving, voldoende woningen,
een sterke mobiliteit en vitale en attractieve
metropolitane landschappen) te kunnen
verwezenlijken zijn 5 thema’s met bijhorende
doelstellingen opgesteld. Deze thema’s zijn:
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Verstedelijking
Energietransitie
Mobiliteit
Natuurlijke Leefomgeving
Digitale informatie voorziening.

Natuurlijke leefomgeving
Als ‘trekker’ (coördinator) van het thema
Natuurlijke Leefomgeving gaat Zoeterwoude
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samen met een coalitie van gemeenten aan de
slag met de volgende acties:

onderzoek en architectuur) en Flux landscape
architecture (landschapsarchitectuur).



Eind 2017 heeft marco.broekman de verkenning
stedelijk landschap en groenblauwe structuren
afgerond voor de Provincie Zuid Holland. Deze
verkenning heeft geleid tot een voorstel van een
toekomstige aanpak van de landschappen in de
provincie, zowel voor het landschap om de
steden als het landschap in en tussen de steden.



Bestuderen van manieren om het
landschappelijk raamwerk te versterken en
de overgangen van open landschap naar
dorpskernen en stedelijk gebied beter en
mooier te accentueren.
Verkenning naar de effecten van
klimaatverandering, verstedelijking,
bodemdaling en grondgebruik zodat de
effecten op biodiversiteit goed kunnen
worden meegewogen in beslissingen over
verstedelijking, het landschap en
grondgebruik.

Opgave
De te onderzoeken toekomstige ontwikkelingen
zijn gericht op het versterken van het
metropolitane landschap, het behouden en
vergroten van de biodiversiteit, het behouden
en versterken van de cultuurhistorie, het
versterken van het landschap als positieve factor
voor het (internationaal) vestigingsklimaat,
vasthouden en aantrekken van (internationaal)
talent, het tegengaan van bodemdaling, het
sterk houden van kustwerken en het beheersen
van water. Zo wordt een gezonde leefomgeving
voor mens en dier gerealiseerd en
(economische) vitale landschappen. De
toekomstige ontwikkelingen worden
doorgerekend op het gebied van risico’s,
verplichtingen, klimaatvoorspellingen en
ruimtelijke consequenties.

marco.broekman en Flux
Voor het uitvoeren van de verkenningen en het
opstellen van het actieprogramma is opdracht
verstrekt aan marco.broekman (stedebouw,

Dit voorstel is een goede voorloper op de groen
blauwe onderlegger voor Natuurlijke
Leefomgeving.
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Werkwijze
Het kernteam (gemeente Zoeterwoude, Leiden,
Leiderdorp, Kaag en Braassem, Voorschoten,
Katwijk, Wassenaar, Holland Rijnland, bureau
marco.broekman en Flux) organiseert 3 ateliers
met betrokken gemeenten en partijen
(bewoners, bedrijven,
instellingen/maatschappelijke organisaties,
agrariërs).



Afronding, rapportage en eindpresentatie:
jan-maart 2019

Samenhang met andere thema’s
Natuurlijik gaat Hart van Holland niet alleen over
de Natuurlijke Leefomgeving. De andere thema’s
claimen ook ruimtegebruik in hetzelfde gebied.
Per thema wordt een soortgelijk traject
doorlopen.

Atelier 1 ‘ Inventarisatie en waardering’
Tijdens de eerste bijeenkomst wordt de basis
bepaalt; wat vinden we van onze leefomgeving?
Hoe waarderen we deze en wat verwachten we
ervan in de toekomst? Het ontwerpteam stelt
een inventarisatie-waarderingskaart op die
wordt gebruikt om een gerichte discussie te
kunnen voeren. De uitkomsten vormen input
voor de volgende fase.
Atelier 2 ‘Wensen en verwachtingen in beeld’
De ontwikkelde ruimtelijke scenario’s worden
getoetst op wenselijkheid en haalbaarheid. Het
schetsen van scenario’s zorgt voor inzichtelijke
keuzes en kan er discussie worden gevoerd over
de te volgen route.
Atelier 3 ‘Visie, knelpunten en actieprogramma’
De laatste bijeenkomst staat in teken van de
wisselwerking tussen visievorming op regionaal
niveau en de effecten daarvan op de directe
leefomgeving.

Planning
Wanneer gaan we wat doen?
 Inventarisatie en analyse: april – juli 2018
 Ontwerpend onderzoek: augustus –
november 2018
 Visievorming: oktober – dec 2018

Aan het einde heeft elk thema een visiekaart(en)
met onderliggend rapport. Op basis van deze
kaarten kunnen weloverwogen keuzen gemaakt
worden. Tussentijds worden de verschillende
thema trajecten naast elkaar gehouden om
evenwicht te waarborgen.

Vervolg
Gedurende dit project zullen wij na elk kernteam
overleg en atelier een korte terugkoppeling
geven in de vorm van een nieuwsbrief.
Zijn er tussentijds vragen over het thema
Natuurlijke Leefomgeving. Laat het ons weten!

