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Eindrapportage voor Holland Rijnland met betrekking tot
afronden project Restauratie tuinmuur Duivenvoorde,
herstel Park Ter Wadding en recreatieve maatregelen
Laantje van Van Wissen in kader van subsidieverlening
nee

Geachte Raad,

Het Regionaal Groenprogramma is een uitvoeringsprogramma van de Regionale Structuurvisie
2020 Holland Rijnland (RSV). Met het Groenprogramma willen de gemeenten van Holland
Rijnland het unieke groene gebied van de regio en de recreatiemogelijkheden een flinke impuls
geven. Met de vaststelling van het Regionaal Groenprogramma heeft het Algemeen bestuur van
Holland Rijnland de kaders en voorwaarden vastgesteld voor de besteding van €20 miljoen
(vanuit het Regionale Investeringsfonds (RIF)) voor de versterking van dit regionale groen tot
2020.
Voorschoten heeft in het verleden al voor verschillende projecten subsidie ontvangen (herstel
park bij kasteel Duivenvoorde, aanleg Duivenvoords Polderpad, recreatief aantrekkelijk maken
van een deel van de Velostrada en herstel van het Berkhoutpark). Inmiddels zijn drie andere
projecten afgerond. De eindrapportages zullen aan Holland Rijnland worden aangeboden met
het verzoek om de subsidie vast te stellen.
Het gaat om het project Herstel van de tuinmuur rond de Leidse Tuin bij kasteel Duivenvoorde.
Dit project lag in het verlengde van het herstel van het kasteelpark en is daarom opgenomen in
een aanvulling op de Uitvoeringsovereenkomst Regionaal Groenprogramma 2012-2016. Aan
Holland Rijnland wordt een bijdrage gevraagd van €72.250,- voor het herstel van de tuinmuur,
waarmee de Leidse Tuin weer aan alle kanten is afgesloten met een stevige muur, die niet bij
de eerste beste storm omvalt. De Stichting Duivenvoorde is opdrachtgever geweest voor herstel
van de tuinmuur. Beheerkosten liggen eveneens bij de Stichting Duivenvoorde. De gemeente is
betrokken geweest als vergunningverlener; bovendien loopt de subsidieverstrekking via de
gemeente aan de Stichting Duivenvoorde.

Afbeelding van de tuinmuur naast de
opzichterswoning (bron: Bouwhistorische verkenning J. A. van der Hoeve, 2017)
Het tweede project waaraan Holland Rijnland heeft bijgedragen is herstel van park Ter Wadding.
Door de jaren heen is dit park sleets geworden, op plekken donker door uitgegroeid groen,
natte paden door problemen in de waterhuishouding en donker door het dichtgroeien van
zichtlijnen en open plekken. Er is onderzoek gedaan naar het oorspronkelijk ontwerp, naar wat
hiervan resteerde en op basis hiervan is een herstelplan opgesteld. Met de Boomplantdag in
2016 zijn de herstelwerkzaamheden gestart. Er is een boomgaard ingeplant met oorspronkelijke
appelrassen, de drainage is verbeterd, het bomenbestand is gedund, er zijn nieuwe bijzondere
bomen teruggeplant zoals de Liriodendron Tulipifera en de paden zijn hersteld. Begin 2018 is
het park officieel heropend, waarbij een publicatie is uitgegeven over de geschiedenis van park
en huis en over de aanwezige groene waarden. Aan Holland Rijnland wordt cofinanciering
gevraagd voor € 45.500,- De provincie Zuid-Holland heeft 50% van de herstelkosten voor haar
rekening genomen. De beheerkosten voor Park Ter Wadding maken onderdeel uit van de
reguliere beheerkosten van de gemeente.

Herstelwerkzaamheden 2016/2017 (Bron:
publicatie Ter Wadding, 2018)

Het derde project betreft het recreatief aantrekkelijker maken van het Laantje van van Wissen,
in de Duivenvoordecorridor. Langs het laantje zijn de coniferen verwijderd, aan het einde
populieren gekapt en er is inheemse beplanting aangebracht. Hiermee is het laantje
aantrekkelijker geworden om langs te wandelen. Ook is een bijdrage geleverd aan drie van de
vier doelstellingen voor de Duivenvoordecorridor, namelijk versterken van de cultuurhistorische
kwaliteit (het is een oude structuur in het gebied), versterken van de ecologische kwaliteit (door
toevoegen van streekeigen beplanting in plaats van coniferen) en vergroten van de recreatieve
gebruiksmogelijkheden (het laantje maakt onderdeel uit van routes die starten bij de TOP bij De
Gouden leeuw. De vierde doelstelling, herstel van de openheid is hier minder van toepassing.
Naast het herstelde laantje is een sloot parallel aan het Laantje, maar naast de manege gelegen
verbreed en voorzien van een natuurvriendelijke oever.
De beheerkosten voor het laantje maken onderdeel uit van de reguliere beheerkosten van de
gemeente.
De aan Holland Rijnland gevraagde bijdrage bedraagt € 14.905,-

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester
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