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1. Inleiding
Het bestuur zet met het Ontwikkelplan Groenalliantie
2030 de koers voor de komende jaren uit als vervolg
op het Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie.
In de periode 2015-2021 hebben de natuur- en
recreatiegebieden een omvangrijke kwaliteitsimpuls
gekregen waarbij uitnodigende entrees zijn
gerealiseerd, recreatieve padenstructuren zijn
verbeterd, nieuwe recreatieve voorzieningen zijn
aangelegd en oude opgeknapt en landschappelijke
structuren zijn verbeterd.
In het Ontwikkelplan zijn de volgende hoofdopgaven
voor de komende jaren benoemd:
Meer ruimte voor gebiedspartners
Blijvend versterken van de natuur- en 		
recreatiegebieden
Versterken van het recreatief netwerk
De hoofdopgaven en doelen zijn voor alle natuuren recreatiegebieden specifiek uitgewerkt in
gebiedsopgaven en ontwikkelingsperspectieven.
En waar relevant gebiedsoverstijgend. De
ontwikkelingsperspectieven bieden een inhoudelijk
kader dat de Groenalliantie hanteert voor toetsing van
wenselijkheid en haalbaarheid van nieuwe initiatieven
van derden en verdere eigen ontwikkeling van de
gebieden

Investeringsagenda

Het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 gaat
vergezeld van een meerjarige investeringsagenda.
De investeringsagenda bevat overzichten van
uitvoeringsprojecten die gebaseerd zijn op de door
gebiedspartners aangedragen en projectideeën. Het
bestuur geeft hiermee invulling aan de gebiedsopgaven
en ontwikkelingsperspectieven. De investeringsagenda
kent een looptijd van vijf jaar (2022-2026), maar
heeft een dynamisch karakter. De agenda zal worden
herijkt wanneer de voortgang van het programma, de
maatschappelijke dynamiek of de bestuurlijke realiteit
daarom vraagt.
De agenda bevat onderzoeken, verkenningen en
uitvoerings-/inrichtingsprojecten die invulling geven aan
de opgave om de gebieden op het gebied van natuur en
recreatie verder te versterken.
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In de investeringsagenda zijn 20 projecten de
opgenomen
- 7 gebiedsoverstijgende verkenningen/onderzoeken
(GO1 t/m GO7)
- 2 gebiedspecifieke verkenningen/onderzoeken (GH1
en WO 1)
- 24 gebiedspecifieke inrichtingsprojecten
Vooruitlopend op de vaststelling van het ontwikkelplan
heeft het bestuur besloten enkele projecten al in
voorbereiding te nemen. Deze zijn niet opgenomen in
de Investeringsagenda
Bootcamp Krimpenerhout
Hindernisparcours Gouwebos
Bootcamp Reeuwijkse Hout
Freerunpark Goudse Hout

Projectkosten

In de investeringsagenda staan twee typen
projecten: 1) verkenningen en onderzoeken en 2)
inrichtingsprojecten. Beiden zijn voorzien van een
kostenindicatie. De inrichtingsprojecten zijn voorzien
van een indicatie van plankosten, uitvoeringskosten en
beheerkosten.
Uitvoeringskosten
Alle inrichtingsprojecten zijn voorzien van een
indicatie van de uitvoeringskosten. In deze fase van
agendering zijn de indicaties gebaseerd op globale
projectomschrijvingen en ervaringen. De bandbreedte
van de uitvoeringskosten bedraagt twintig procent.
Wanneer projectideeën zijn uitgewerkt naar
Voorlopig Ontwerp wordt een nauwkeurige raming
van de uitvoeringskosten gemaakt. Hiervoor
wordt de zogenaamde ‘Standaardsystematiek
voor kostenramingen (SSK)’gehanteerd. Dit is een
systematiek voor het maken van kostenramingen
in de bouw en biedt een handrekening voor
kostenmanagement. De SSK is ontwikkeld door
CROW (een non-profit kennispartner voor overheden,
aannemers en adviesbureaus).
Onder de uitvoeringskosten worden de volgende
kostenposten geschaard: directe bouwkosten,
algemene kosten / winst & risico, overige kosten
(zoals legeskosten en bouwplaatskosten), onvoorzien,
projectmanagement, omgevingsmanagement en kosten
voor voorbereiding en toezicht.
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Plankosten
Bij inrichtingsprojecten maken de plankosten een
substantieel deel uit van de totale projectkosten.
Voor een indicatie van de plankosten wordt gebruikt
gemaakt van een normpercentage. De grondslag
voor dit normpercentage is een percentage van
uitvoeringskosten. Hierbij worden voor projecten
beneden € 100.000 een standaardpercentage van 40%
gehanteerd, bij projecten boven €100.000 30%. En bij
projecten boven € 200.000 wordt de plankosten van
20% gehanteerd. Bij specifieke projecten, bijvoorbeeld
wanneer sprake is van bestaande ontwerpen worden
afwijkende (lagere) percentages gehanteerd.
De uitvoering van de onderzoeken en verkenningen
bestaan uit:
het doen van bureauonderzoek, inventarisaties
en dergelijke;
het organiseren van gesprekken, 		
bijeenkomsten, workshops met 			
gebiedspartners en overige 			
belanghebbenden in een iteratief proces;
het opstellen of laten opstellen van 		
rapportages.
De planvorming bij inrichtingsprojecten voorziet in:
het maken van een ontwerp in samenwerking
met gebiedspartners en in interactie met
belanghebbenden (iteratief proces);
omgevingsmanagement en communicatie;
het ramen van de uitvoeringskosten (SSKraming) en meerjarige beheerkosten;

Uitgangspunten voor investeringsbeslissingen
De investeringsagenda GA biedt de basis voor
Groenalliantie voor versterking en verbinding van
haar natuur- en recreatiegebieden. De projecten
zoals benoemd in de investeringsagenda worden
uitgewerkt tot concrete projectplannen (SMART).
De projectplannen moeten voldoen aan de
volgende uitgangspunten:
1. Projecten moeten meerwaarde bieden voor
natuur, landschap en/of recreatie en bijdragen aan
de versterking van de identiteit, de structuur en/of
de verbinding van de gebieden.
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het organiseren van financiering 		
(uitvoeringsmiddelen, beheermiddelen en
subsidies);
opstellen vergunningendossier;
risicomanagement (risico’s en 			
beheermaatregelen);
veld- en bureauonderzoeken (flora & 		
faunaonderzoek, archeologie, 			
bodemonderzoek, KLIC);
afspraken met samenwerkingspartners en
overige partijen
(samenwerkingsovereenkomsten, 		
beheerovereenkomsten).

Beheerkosten

Nieuwe investeringen leiden veelal tot hogere
(toekomstige) beheerkosten. Om de beheerkosten
indicatief te duiden wordt gebruik gemaakt
van een normpercentage. De grondslag voor
dit normpercentage is een percentage van
geschatte uitvoeringskosten. Het gehanteerde
standaardpercentage is gebaseerd op ervaringscijfers
en bedraagt 5%.
De verandering in beheerkosten zoals aangegeven
zijn richtinggevend voor de planvorming. In de
planvormingsfase worden de ontwerpen voorzien van
een meerjarige beheerkostenraming (op basis van
het TBM) en bij realisatie worden de daadwerkelijke
beheerkosten opgenomen in de beheerbegroting.

2. Projecten moeten passen binnen de
zoneringskaarten en ontwikkelingsrichtingen van
de natuur- en recreatiegebieden
3. Projecten moeten voorzien zijn van een
procesvoorstel dat voorziet in afstemming met
gebiedspartners (bestuurlijk en maatschappelijk)
4. Projecten moeten aansluiten bij (bestaande)
doelgroepen en recreatiemotieven
5. Projecten moeten voorzien zijn van een
investeringsraming en een meerjarige
beheerkostenraming
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Uitgangspunten voor een duurzaam terreinbeheer
Groenalliantie streeft naar een duurzame
uitvoering van al haar uitvoeringsprojecten. Dat
betekent dat rekening wordt gehouden met
aspecten als klimaatverandering, energietransitie
en een duurzame (of circulaire) toepassing
van beheermethoden en materialen. De
projectplannen voor investeringsprojecten moeten
daarom aan de volgende uitgangspunten voldoen:
1. Projecten voldoen aan het Handelingskader
Energieopwekking (2020) dat inzet op kleinschalige
bronnen van energieopwekking

6

2. Projecten voldoen op aan het Handelingskader
Klimaat (2022) dat inzet op een duurzame omgang
met de effecten van hitteperioden, langdurige
droogte en piekbuien.
3. Projecten worden waar mogelijk uitgevoerd
volgens algemene principes van een duurzaam
terreinbeheer, zoals het hanteren van duurzame/
circulaire beheermethoden en de toepassing van
duurzaam geproduceerde en/of herbruikbare
materialen.
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Gebied
Gebiedsoverstijgend

Ingrepen
Versterken natuurwaarden en biodiversiteit
Revitalisering en uitbereiding bossen
Verkennen uitbereiden gebieden
Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit
Ontwikkelen concept natuureducatie

Opstellen handelingskader klimaat
Ontwikkelen online platform Groenalliantie
Uitvoeren recreantenonderzoek
Gemarkeerde wandelroutes
Reeuwijkse Hout
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Opstellen ontwikkelingskader tuinen Goudse Hout
Goudse Hout
Gemarkeerde wandelroutes
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Uitkijktoren
Fietsenstalling
Fietsenstalling
Gouwebos
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
‘t Weegje/Oostpolder Verkenning toekomstperspectief Oostpolder
Gemarkeerde wandelroutes
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Voor de Elfhoevenstrook zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien
Elfhoeven
(zie GO1 t/m GO8).
Voor Twaalfmorgen zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien		
Twaalfmorgen
(zie GO1 t/m GO8).
Omvormen speelpolder
Krimpenerhout
Hondenstrand en speelplaats
Uitkijktoren
Speelplaats boveneind
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Herinrichting entree Kerkweg
Loetbos
Routes en voorzieningen voor mensen met een beperking
Uitkijktoren

Weijdehoeck
en Lekweide

Voor de Weijdehoeck en Lekweide zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO8).
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2. Gebiedsoverstijgende projecten
GO1

REVITALISERING EN UITBREIDING BOSSEN

Beschrijving

De provincie Zuid-Holland heeft in 2021/2022 een verkenning uitgevoerd in nauwe
samenwerking met Staatsbosbeheer naar de huidige vitaliteit van bossen en naar mogelijke
kansen voor uitbreiding van die bossen in de gebieden van Groenalliantie. Hiermee is
invulling gegeven aan de logische en te voorziene opgave om de huidige enigszins jonge
bossen in natuur- en recreatiegebieden door te ontwikkelen naar meer gevarieerde,
completere en robuuste bossen. Groenalliantie wil aan de slag met de resultaten van de
verkenning en zet daarmee in op een meerjarige (beheer)strategie gericht op revitalisering
van haar bestaande bossen en uitbreiding van die bossen. In dit project worden de kansen
uit de provinciale verkenning opgepakt in de pilot ‘beheerplan Loetbos’. Op basis van de
bevindingen van de pilot kunnen nadien beheerplannen worden opgesteld voor de overige
natuur- en recreatiegebieden.
Uitgangspunten:
- Vertrekpunt: provinciale kansenkaarten ‘verkenning bossen recreatiegebieden
Zuid- Holland’ (2022)
- Opstellen meerjarig beheerplan ‘Loetbos’ voor revitalisering en uitbreiding
bossen (pilot)

Stakeholders

-

Resultaat

Meerjarig beheerplan Loetbos

Kosten

€ 30.000

Financiering

GA-financiering
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GO2

VERKENNEN UITBREIDEN GEBIEDEN

Beschrijving

Het wordt steeds drukker in de natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie.
Bezoekers ervaren die drukte ook, vaker, op verschillende tijden en op meer locaties. De
oorzaken zijn divers: de toegenomen gebruiks- en belevingswaarde van de gebieden als
gevolg van de gerealiseerde kwaliteitsimpuls, de verdere verstedelijking in de regio, de
bevolkingsontwikkeling (vergrijzing, meer vrije tijd), de toenemende behoefte aan een
gezond leven met meer beweging (wandelen en fietsen), de toegenomen aandacht voor
natuur etc.
Het uitbreiden van het beheerareaal vergroot de mogelijkheden om bezoekers beter te
spreiden. Groenalliantie wil daarom verkennen wat de kansen, mogelijkheden en eventuele
belemmeringen zijn van het uitbreiden van het areaal aan natuur- en recreatiegebieden.
Uitgangspunten:
Drukteanalyse huidige gebieden (mede in relatie tot het recreantenonderzoek)
Analyse van toename drukte als gevolg van demografische en maatschappelijke
ontwikkelingen (2030)
Analyse van ruimtelijke opgaven in het werkingsgebied Groenalliantie
Verkennen van meekoppelkansen
Verkenning van grondbezit en mogelijkheden voor grondruil
Verkenning van financieringsmogelijkheden voor uitbreiding gebieden

Stakeholders
Resultaat

Provincie, gemeenten, hoogheemraadschappen, terreinbeherende organisaties (TBO’s),
Veenweidepact partners
Rapportage verkenning uitbreidingskansen natuur- en recreatiegebieden GA

Kosten

€ 30.000

Financiering

CO-financiering
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GO3

VERKENNEN VERBETERING WATERSYSTEEM EN WATERKWALITEIT

Beschrijving

Groenalliantie wil bijdragen aan klimaatbestendigheid, biodiversiteit en aan de gebruikswaarde van de gebieden. Daarvoor is een goede waterhuishouding en een gezonde waterkwaliteit vereist. Met de beide waterschappen wordt een project opgezet om te onderzoeken welke kansen er zijn om nog beter bij te dragen aan de opgaven.
Het gaat om een verkenning van kansrijke locaties en mogelijkheden.
Het project leidt tot een uitvoeringsplan en programma voor de gebieden in de Krimpenerwaard en rond de Reeuwijkse plassen waarin uitvoerings- en beheersmaatregelen worden
geformuleerd.
Uitgangspunten:
Bureaustudie
Medewerking van hoogheemraadschappen
Gericht op klimaat, biodiversiteit en recreatieve gebruikswaarde
Inclusief programma van maatregelen

Stakeholders
Resultaat

Waterschappen, gemeenten, grondeigenaren in de omgeving, bewoners/pachters in de
gebieden, natuurverenigingen.
Bureaustudie met voorstel uitvoeringsprogramma voor optimaliseren waterhuishouding en
waterkwaliteit

Kosten

€ 15.000

Financiering

CO-financiering
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GO4

ONTWIKKELEN CONCEPT NATUUREDUCATIE

Beschrijving

Er zal een aantrekkelijk concept voor natuur- en cultuureducatie worden ontwikkeld met
voorstellen voor uitvoering dat toepasbaar is in alle natuur- en recreatiegebieden. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar kinderen. Het concept voor natuureducatie zal zich richten op
een samenhangend geheel van:
•
online omgeving met relevante informatie, kennis en beleving van de natuur- en
recreatiegebieden
•
aanbod van informatieontsluiting in de natuur- en recreatiegebieden over flora en
fauna en landschap
•
aanbod van rondleidingen en excursies in de natuur- en recreatiegebieden
Uitgangspunten:
Samenwerking met Staatsbosbeheer en andere (lokale) natuurorganisaties als
KNNV, IVN en Natuur en vogelwerkgroep Krimpenerwaard
Concept is toepasbaar in alle GA-gebieden
Gericht op praktische uitwerking en uitvoering in de gebieden

Stakeholders
Resultaat

Staatsbosbeheer, KNNV, IVN, lokale natuurorganisaties zoals de Natuur en vogelwerkgroep
Krimpenerwaard
Concept voor natuur- en cultuureducatie Groenalliantie

Kosten

€ 20.000

Financiering

GA-financiering

Investeringsagenda Groenalliantie 2030

GROEN VOOR IEDEREEN

11

GO5

OPSTELLEN HANDELINGSKADER KLIMAAT

Beschrijving

Het veranderende klimaat met lange warme en droge perioden en meer piekbuien vraagt
om een aangepaste inrichting van de gebieden. Daarbij valt te denken aan bossen die geschikt zijn om in te vertoeven (toegankelijke, betreedbare ondergrond), ligweides met meer
schaduwplekken en schuilmogelijkheden voor extreem weer (stortbuien en harde windstoten).
Groenalliantie stelt een handelingskader klimaat op waarin het beleid voor de inrichting van
de gebieden in relatie tot klimaatverandering wordt vastgelegd.
Onderdeel van het project is de verkenning van nut en noodzaak van het uitvoeren van
een klimaatstresstest per gebied. Met in het bijzonder aandacht voor effecten van droogte,
mogelijkheden voor verkoeling en de kwaliteit van het zwemwater. Op basis hiervan kunnen
zwakke plekken en risico’s aangepakt worden en kan gekeken worden hoe in voorgenomen
projecten en beheermaatregelen klimaatbestendige maatregelen ingepast kunnen worden
in nauwe samenwerking met gebiedspartners (m.n. waterschap).
Uitgangspunten:
Samenwerking waterschappen

Stakeholders
Resultaat

Gemeenten, Hoogheemraadschappen Rijnland en HSK
•
•

Handelingskader Klimaat
Klimaatstresstesten per gebied

Kosten

€ 20.000

Financiering

GA-financiering
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GO6

ONTWIKKELEN ONLINE PLATFORM GROENALLIANTIE

Beschrijving

Groenalliantie ontwikkelt voor elk gebied een online omgeving/platform. Het online platform geeft veel informatie over het gebied, wat er te zien is, welke voorzieningen er zijn en
wat er voor bezoekers nog meer te doen is. Groenalliantie wil ook weten wat er speelt in de
gebieden en het kennen van de mening van alle gebruikers is daarvoor belangrijk. Op het
(interactieve) platform kunnen beheerder en gebruikers elkaar eenvoudig vinden.
Middels het platform inventariseren we of er animo is voor deelname aan representatieve gebruikersgroepen voor gebieden waar zo’n groep meerwaarde heeft, maar nog niet
bestaat. Het beheerteam voert regelmatig overleg over beheer, onderhoud en ontwikkeling.
Ook bij de organisatie van activiteiten, zoals een jaarlijkse gebiedsdag zoals de ‘Dag van de
Krimpenerhout’ of de ‘Dag van de Goudse Hout’ kan via het platform geïnitieerd worden.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
Opzetten van een online platform voor alle gebieden
Voldoende animo voor deelname aan gebruikersgroepen.
Representativiteit is belangrijk
Platform benutten voor gebruikersinitiatieven.
Ontsluiten informatie natuur- en recreatiegebieden
Staatsbosbeheer, gemeenten
•
•
•

Online platform
Regulier overleg met gebruikersgroep (bij belangstelling)
Jaarlijkse ‘Dag van de Krimpenerhout, Goudse Hout e.a’ (bij belangstelling)

Kosten

€ 50.000

Financiering

GA-financiering
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GO7

UITVOEREN RECREANTENONDERZOEK

Beschrijving

Om de gebieden goed te beheren en door te ontwikkelen, is kennis nodig over de gebruikers
ervan. Het gaat hierbij om kwantitatieve gegeven zoals bezoekersaantallen en herkomst,
maar ook om kwalitatieve gegevens als zicht in de leefstijlen, recreatiepatronen en wensen
van recreanten. Een recreantenonderzoek kan dit inzicht bieden.
Het laatste recreantenonderzoek is gehouden in 2017. Sinds die tijd is het in de gebieden
van Groenalliantie zichtbaar drukker geworden mede onder invloed van de kwaliteitsimpuls
en de coronamaatregelen. Een nieuw recreantenonderzoek is daarom gewenst.
Uitgangspunten:
Representatief recreantenonderzoek
Benutten nieuwe (digitale) onderzoeksmethoden
Inzet op periodiek recreantenonderzoek (elke 3 jaar)
Benutten data van derden (provinciaal, landelijk)

Stakeholders
Resultaat

Gemeenten, provincie, Groene Hart, (coalitie van) natuur- en recreatieschappen in ZuidHolland
Rapportage recreantenonderzoek met actuele informatie over het recreatief gebruik en de
recreatieve beleving van de gebieden.

Kosten

€ 50.000

Financiering

GA-financiering

14
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3. Reeuwijkse Hout
RH1

VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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RH2 GEMARKEERDE WANDELROUTES
Beschrijving

Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in de Reeuwijkse Hout.
Deze wandelroutes zijn niet alleen interessant, maar helpen ook om bezoekersstromen
te begeleiden. De routes hebben een thematisch karakter Eén van deze routes is een
informatief natuurpad. Op informatieve borden – mogelijk in de vorm van QR-codes worden wetenswaardigheden over de natuur langs de route benoemd.
Uitgangspunten:
Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling
Thematische wandelroutes b.v. ‘Amfibieënroute’, ‘hondenroute’
Natuurroute geschikt voor kinderen

Stakeholders
Resultaat
Investering

Financiering
RH3

Gebruikers, gemeente
•
•

3 gemarkeerde wandelroutes (paaltjesroutes)
1 informatieve natuurroute

Planvorming (30%)

Investering

Beheer (5%)

€ 7.500

€ 25.000

€ 1.250

GA-financiering

ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.

Stakeholders
Resultaat

Investering

Financiering

Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met
een beperking
Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking
•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bij		
		behorende voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn be		
		
schreven.

Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€ 500

GA-financiering
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4. Goudse Hout
GH1

VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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GH 2

OPSTELLEN ONTWIKKELINGSKADER TUINEN GOUDSE HOUT

Beschrijving

Het huidige cluster van heemtuin en volkstuinen heeft de potentie om zich in de tijd door
te ontwikkelen tot ‘Stadstuin Goudse Hout’. Groenalliantie zal voor deze doorontwikkeling
een kader ontwikkelen waarbinnen gebiedspartijen worden uitgenodigd om met initiatieven
te komen. Het kader schetst een beeld van de gewenste ontwikkeling en de voorwaarden
waarbinnen de Groenalliantie actief initiatieven zal ondersteunen.
Uitgangspunten:
Initiatieven, draagvlak en medeverantwoordelijkheid anderen
Toevoeging van een zelf werk-tuin, voedselbos, veentuin
Fysieke verbindingen tussen heemtuin en volkstuinen
Kaders voor meerjarig beheer

Stakeholders
Resultaat
Kosten
Financiering
GH 3

Het project voorziet ook in de nadere verkenning van de haalbaarheid van de realisatie van
een veentuin en een voedselbos.
Bezoekers, Groenalliantie, stakeholders, vrijwilligers van heemtuin en volkstuinen;
streekmuseum Reeuwijk, gemeente
Kader voor ontwikkeling en meerjarig beheer stadstuin Goudse hout
€ 25.000
CO-financiering (bijdrage in natura van gebiedspartners)

GEMARKEERDE WANDELROUTES

Beschrijving

Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in de Goudse Hout. Deze
wandelroutes zijn leuk en interessant, maar helpen ook om bezoekersstromen te geleiden.
De routes krijgen een thematische in vulling. Eén van deze routes wordt ingericht als informatief natuurpad. Op borden – mogelijk in de vorm van QR-codes - worden wetenswaardigheden over de natuur langs de route benoemd.
Uitgangspunten:
Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling
Thematische wandelroutes b.v. ‘Amfibieënroute’, ‘hondenroute’
Natuurroute geschikt voor kinderen

Stakeholders
Resultaat
Investering

Financiering

Gebruikers, gemeente

•
•

3 gemarkeerde wandelroutes (paaltjesroutes)
1 informatieve natuurroute

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 7.500

€ 25.000

€ 1.250

GA-financiering
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GH4

ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.
Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met
een beperking

Stakeholders

Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking

Resultaat

•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren
		de voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven.

Investering

Financiering
GH5

Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€ 500

GA-financiering

UITKIJKTOREN

Beschrijving

Het bijzondere landschap rond de Goudse Hout is pas echt goed te beleven van bovenaf:
de landschappelijke variatie van het gebied zelf, maar ook het weidse veenweidegebied van
de Steijnse Polder en de Reeuwijkse Plassen. Met de realisatie van een verhoogd uitkijkpunt
wordt dit mogelijk. In combinatie met goede informatie over de ontstaansgeschiedenis van
het landschap wordt dit een mooie aanwinst voor het gebied.
Uitgangspunten:
Locatiekeuze wordt bepaald door zonering, bereikbaarheid en kwaliteit 		
		landschapsbeleving
Duurzame materiaalkeuze

Stakeholders

Gebruikers, Staatsbosbeheer

Resultaat
Investering

Uitkijktoren met panoramisch zicht op het plassengebied en de Steijnse Polder

Financiering

20

Planvorming (10%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 13.000

€ 130.000

€ 7.500

CO-financiering
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GH6

FIETSENSTALLING

Beschrijving

Veel bezoekers komen met de fiets naar de Goudse Hout. Ook om daar een wandeling te
maken. Uit de gebiedsenquête is ook gebleken dat er veel behoefte is aan een goede fietsenstalling.
Uitgangspunten:
Nabij de hoofdentree aan het Kale Jonkerpad
Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid
Natuurlijke uitstraling

Stakeholders

Bezoekers

Resultaat
Investering

Fietsenstalling

Financiering

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.500

€ 15.000

€ 750

GA-financiering
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5. Gouwebos
GB1

VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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GB 2

FIETSENSTALLING

Beschrijving

Veel bezoekers komen met de fiets naar het Gouwebos om daar te wandelen of daar wat
langer te verblijven. Uit de gebiedsenquête is gebleken dat de stallingsmogelijkheden
voor fietsen onvoldoende wordt gevonden. Dit project voorziet in stallingsplaatsen bij de
belangrijkste toegangen tot het gebied.
Uitgangspunten:
Nabij de hoofdentree Waddinxveen
Goede zichtbaarheid en bereikbaarheid
Natuurlijke uitstraling en materialen

Stakeholders

Bezoekers

Resultaat

Fietsenstalling

Investering

Financiering
GB3

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.500

€ 15.000

€ 750

GA-financiering

ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.
Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met
een beperking

Stakeholders

Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking

Resultaat

•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren
		de voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven.

Investering

Financiering

Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€ 500

GA-financiering
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6. ‘t Weegje/Oostpolder
W/O1 VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT
Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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W/O2 VERKENNING TOEKOMSTPERSPECTIEF OOSTPOLDER
Beschrijving

De provincie werkt aan een verkenning voor een snelle fietsverbinding tussen Rotterdam en
Gouda. De passage van de Gouwe en de ringvaart Zuidplaspolder maakt hier deel van uit.
Het voorkeurstracé loopt langs het spoor, grenzend aan de noordzijde van de Oostpolder.
Met de komst van deze verbinding verbetert de bereikbaarheid van de Oostpolder vanuit
het centrum van Gouda en vanuit Westergouwe enorm. Dat zal meer bezoekers naar het
gebied trekken.
Groenalliantie stelt een toekomstperspectief op waarin de toekomstige doelen van het
gebied worden bepaald. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar de (natuur- en landschapsdoelen van de Oostpolder (2021) worden hierin meegenomen.

Stakeholders

Uitgangspunten:
Toekomstperspectief bevat de functies recreatie, natuur & landschap
en cultuurhistorie
Nauwe samenwerking met provincie en gemeente en fiets & wandelclubs
Gemeente Gouda, provincie ZH, Natuurorganisaties

Resultaat

Rapport Toekomstperspectief Oostpolder, inclusief herinrichtingsplan

Kosten

€ 30.000

Financiering

GA-financiering

W/O3

GEMARKEERDE WANDELROUTES

Beschrijving

Met het project realiseren we enkele gemarkeerde wandelroutes in ’t Weegje en de Oostpolder. Eén van deze routes is een lange wandelroute langs de mooiste locaties in ’t Weegje,
de Oostpolder en de spoorzone tussen beide in. Eén van de andere routes is een gemarkeerd natuurpad in ’t Weegje. Op informatieve borden langs de route worden wetenswaardigheden over de natuur vermeld.
Uitgangspunten:
Startpunt nabij de parkeerplaats en de fietsenstalling
Thematische wandelroutes b.v. ‘Amfibieënroute’, ‘hondenroute’
Natuurroute geschikt voor kinderen

Stakeholders
Resultaat

Investering

Financiering

Gebruikers
•
•

2 gemarkeerde wandelroutes ’t Weegje/Oostpolder
1 informatieve natuurroute in ‘t Weegje

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 7.500

€ 25.000

€ 1.250

GA-financiering
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W/O4 ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING
Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.

Stakeholders
Resultaat

Investering

Financiering

Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met
een beperking
Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking
•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren
		de voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven.

Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€ 500

GA-financiering

7. Elfhoeven
Voor de Elfhoevenstrook zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).

8. Twaalfmorgen
Voor de Twaalfmorgen zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).

26

Investeringsagenda Groenalliantie 2030 					

GROEN VOOR IEDEREEN

9. Krimpenerhout
KH1

VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 60.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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KH2

OMVORMEN SPEELPOLDER

Beschrijving

Stakeholders
Resultaat
Investering

Financiering
KH3

Met de realisatie van de nieuwe avontuurlijke speelplaats nabij de plas is de recreatieve
betekenis van de bestaande speelpolder sterk afgenomen. Deze speelpolder zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk, natuurlijk deel van het gebied, passend bij directe omgeving.
Mogelijk dat het bestaande hondenstrand naar deze locatie zal worden verplaatst.
Uitgangspunten:
Omvormen speelpolder tot nieuwe natuurlijke inrichting
Verkennen gevolgen verleende subsidie
Realiseren van verlaging beheerkosten
Bezien combinatiemogelijkheden met de wens van de aanleg van een nieuwe
hondenstrand en/of uitkijktoren
Gebruikers
Natuurlijke inrichting voormalige speelpolder

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer

€ 5.000

€ 15.000

- € 5.000

GA-financiering

HONDENSTRAND EN SPEELPLAATS

Beschrijving

Er zijn klachten over het hondenstrand: er is blauwalg, honden kunnen zomaar het speeleiland oprennen en het strand is niet gemakkelijk bereikbaar met een loslopende hond. Er
wordt gezocht naar mogelijke oplossingen voor deze problemen. Het verplaatsen van het
hondenstrand naar de oude speelpolder is een reële optie.
Uitgangspunten:
Goed bereikbaar, aantrekkelijk hondenstrand met goede waterkwaliteit

Stakeholders

Gebruikers

Resultaat

Goed bereikbaar, aantrekkelijk hondenstrand met goede waterkwaliteit

Investering

Financiering
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Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 12.000

€ 30.000

€ 1.500

GA-financiering
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KH4

UITKIJKTOREN

Beschrijving

De Krimpenerhout ligt in het prachtige veenweidegebied van de Krimpenerwaard. Op hoogte kan je dit landschap pas echt goed beleven. Er zal een uitkijktoren worden gerealiseerd
die het mogelijk gemaakt om de ligging van de gevarieerde Krimpenerhout in het veenweidelandschap te ervaren. In het project zal de precieze locatie worden bepaald.
Uitgangspunten:
De locatie biedt de beste ervaring van het landschap
De uitkijktoren is goed bereikbaar vanaf de entree
De vormgeving past binnen de uitgangspunten kwaliteitsimpuls

Stakeholders

Gemeente Krimpenerwaard, gebruikers

Resultaat

Uitkijktoren die past in het landschap

Investering

Financiering
KH5

Planvorming (10%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 13.000

€ 130.000

€ 7.500

CO-financiering

SPEELPLAATS BOVENEIND

Beschrijving

Stakeholders

De gemeente Krimpen aan den IJssel vernieuwt de speelvoorzieningen in de gemeente.
Onderdeel van de vernieuwing is om enkele speelroutes te realiseren die de kinderen ook
uit de wijken in het nabijgelegen groen van de Krimpenerhout brengt. Voor Lansingh-Zuid
is de speelroute gereed; als ‘sluitstuk’ is door Groenalliantie een avontuurlijke speelroute in
het groen gerealiseerd.
Voor Boveneind is er nog de wens om een eenvoudige speelvoorziening te realiseren. Dat
zal in nauwe samenwerking met de gemeente Krimpen aan den IJssel (als initiatiefnemer)
gebeuren.
Uitgangspunten:
In afstemming met gemeente Krimpen aan den IJssel
Aansluiting bij speelroute in de wijk
Gemeente Krimpen aan den IJssel, gebruikers

Resultaat

Eenvoudige natuurlijke speelplaats

Investering

Financiering

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 12.000

€ 40.000

€ 2.000

CO-financiering
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KH6

ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.
Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met
een beperking

Stakeholders

Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking

Resultaat

•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met 			
		bijbehorende voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn 			
		
beschreven.

Investering

Financiering
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Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€ 500

GA-financiering
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10. Loetbos
LB1

VERSTERKEN NATUURWAARDEN EN BIODIVERSITEIT

Beschrijving

Groenalliantie gaat in alle gebieden de natuurwaarden versterken en de biodiversiteit
verhogen door het ontwikkelen van nieuwe of het verbeteren van bestaande leefgebieden.
Voor de Reeuwijkse Hout kan worden gedacht aan de inrichting van natuurvriendelijke
oevers, moeraszones en poelen, het vergroten van de gelaagdheid van bossen en bosranden
en het invoeren van een specifiek, ecologisch beheer van bloemrijke graslanden.
Het resultaat van het pilotproject Biodiversiteit Goudse Hout (2021) zal worden benut voor
de concretisering van de biodiversiteitsdoelen.
De voorstellen vormen de basis voor het op te stellen beheer- en uitvoeringsplan.
Er wordt een uitvoeringskrediet gereserveerd voor de realisatie van een aantal quick wins
die bij de planontwikkeling in beeld komen.

Stakeholders
Resultaat

Uitgangspunten:
- Inzet op ontwikkeling van nieuwe en versterking van bestaande
leefgemeenschappen as moeraszones, poelen en oevers;
- Gericht ecologisch fasebeheer, waaronder de verschraling van graslanden.
- Basis voor op te stellen uitvoeringsplannen en beheerplannen
- Verkennen subsidiemogelijkheden
- Samenwerking met lokale en regionale natuurverenigingen
Staatsbosbeheer, KNNV, IVN en lokale natuurorganisaties, provincie
•
•
•

Plannen voor impuls natuurwaarden en biodiversiteit in zes gebieden.
Samenwerking en goodwill bij natuurverenigingen
Voorziening quick wins (relatief klein, snel te realiseren ingrepen)

Kosten

€ 40.000 (planvorming € 20.000 / quick wins € 40.000)

Financiering

GA-financiering (inclusief bijdragen in natura)
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LB2

HERINRICHTING ENTREE KERKWEG

Beschrijving

Stakeholders
Resultaat
Investering

Financiering
LB3

Het entreegebied aan de Kerkweg heeft weinig kwaliteit. Dit entreegebied met parkeerplaats en anonieme ingang wekt de indruk van een zij-entree. Hier ontbreekt de uitstraling
van een uitnodigende hoofdentree. Voor de herinrichting wordt de landschappelijke aankleding versterkt en wordt de routering mogelijk aangepast. Zo ontstaat een aantrekkelijke
fysieke én visuele verbinding tussen parkeerplaats, entree en het centrale gebied nabij de
Hendrikshoeve en het Hoedje van het Loetje.
Uitgangspunten:
Herkenbare hoofdentree met een visuele en fysieke verbinding met de 		
		
Hendrikshoeve en het Hoedje van het Loetje
Landschappelijke inrichting
Recreanten, Groenalliantie, kanoverhuurder
•
•

Representatieve entree Kerkweg
Verbinding tussen entree Kerkweg en Hendrikshoeve

Planvorming (30%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 30.000

€ 100.000

€ 5.000

CO-financiering

ROUTES EN VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Beschrijving

Groenalliantie wil haar gebieden beter toegankelijk maken voor mensen met een beperking.
We inventariseren barrières en bekijken hoe we deze kunnen opheffen. Op de website publiceren we de routes en voorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelen en rollators. Het
gaat om wegen, paden, parkeervoorzieningen, toiletvoorzieningen en (picknick)banken die
vanaf de paden bereikbaar zijn.
Dit project lost kleine knelpunten met een groot effect op. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan verhardingen tussen bankjes en het pad dat er langs loopt of het verharden van
kleine stukken onverhard pad om de route compleet begaanbaar te maken.

Stakeholders
Resultaat
Investering

Financiering
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Uitgangspunten:
Samenwerkingsproject met een belangenorganisatie voor mensen met een
		beperking
Staatsbosbeheer, belangenorganisatie voor mensen met een beperking
•
Oplossen knelpunten in routes voor rollators en rolstoelen met bijbehoren
		de voorzieningen
•
Webpagina waarin de begaanbare routes en voorzieningen zijn beschreven.

Planvorming (40%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 4.000

€ 10.000

€500

GA-financiering
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LB4

UITKIJKTOREN

Beschrijving

Het landschap van het Loetbos en de Krimpenerwaard is pas echt goed te beleven van
bovenaf: de kronkelende Loet, de moerassige delen, maar ook het weide slagenlandschap
van de Krimpenerwaard. Met de realisatie van een uitkijktoren wordt dit mogelijk. In combinatie met goede informatie over de ontstaansgeschiedenis van het landschap wordt dit een
mooie aanwinst voor het gebied.
Uitgangspunten:
De locatie biedt de beste ervaring van het landschap
De uitkijktoren is goed bereikbaar vanaf de entree
De vormgeving past binnen de uitgangspunten kwaliteitsimpuls

Stakeholders

Staatsbosbeheer

Resultaat

Uitkijktoren met uitzicht over het Loetbos en het karakteristieke slagenlandschap van de
Krimpenerwaard.

Investering

Financiering

Planvorming (10%)

Uitvoering

Beheer (5%)

€ 13.000

€ 130.000

€ 7.500

CO-financiering

11. Weijdehoeck en Lekweide
Voor Weijdehoeck en Lekweide zijn alleen gebiedsoverstijgende ontwikkelprojecten voorzien (zie GO1 t/m GO7).
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