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De plek waar we opgaan in de natuur
en ruimte geven aan dat wat groeit en bloeit.

Woord vooraf
De Kagerzoom is een natuur- en waterrijk recreaAegebied tussen Warmond en Leiden. Een waardevol landschap in een van Nederlands meest verstedelijkte
gebieden. 25 jaar geleden was het een ontoegankelijke polder. Nu is het een geliefd gebied waar mensen graag komen om te genieten van de rust, de ruimte
en de natuur. Een gebied met bijzondere kenmerken en kwaliteiten. Een gebied dat wordt beschermd, beheerd en gekoesterd. Maar waar in de toekomst meer
moet gebeuren, om het bijzondere karakter te versterken en behouden voor de generaAes na ons.
“Geef de Kagerzoom een kwaliteitsimpuls die bestaat uit iniAaAeven die zowel de natuur als de recreaAemogelijkheden in het gebied verbeteren en versterken.
IniAaAeven die zorgen voor een betere verbinding tussen Leiden en haar Ommeland. Die de Kagerzoom deel laten uitmaken van een routenetwerk in en om
Leiden. Met op en aan de routes aantrekkelijke plekken voor een lang of kort verblijf.” Provincie Zuid-Holland gaf ons deze duidelijke opdacht, toen ze de
Kagerzoom aan onze gemeente overdroeg. Hoe doen we dit samen met de vele belanghebbenden uit het gebied èn met respect voor de rust, ruimte en
natuur? Ofwel die eigenschappen die de Kagerzoom zo bijzonder maken.
Het antwoord staat in deze toekomstvisie die natuurontwikkeling centraal stelt. En het hand in hand laat gaan met acAef zijn en recreaAe. Het is een
ontwikkelplan dat de Kagerzoom (inclusief Tengnagel en Strengen) onderscheidt van naastgelegen gebieden. En waarin duidelijke keuzes staan voor de
inrichAng, de infrastructuur, het acAviteitenaanbod en al wat niet meer. Want de Kagerzoom mag dan wel bestemd zijn voor recreaAe. Dat wil niet zeggen alles
moet wijken voor de groei ervan. In de visie draait het om een natuurlijk evenwicht en meer ruimte om samen (mens en natuur) te delen.
Deze toekomstvisie kwam tot stand dankzij de betrokkenheid en inbreng van zeer veel gebruikers, beheerders en grondeigenaren uit het gebied. Het plan
moest voorzien in een gemeenschappelijke behoeWe. Daarom was het noodzakelijk dat zij meedachten en –deden vanaf de start. Ik ben hen hiervoor bijzonder
dankbaar. De toekomst -zoals geschetst in dit plan- wordt echter alleen realiteit, wanneer je het omarmt en er je steentje aan bijdraagt.
Wat dat betreW gebeurt er al veel goeds. Laat dat een inspiraAe voor eenieder zijn!
Namens het college van burgemeester en wethouder,
Kees van Velzen
Wethouder gemeente Teylingen

Vertrekpunt

De komende jaren versterken en beschermen we de bijzondere, natuurlijke en recreaAeve waarden op de Kagerzoom. Dit
doen we op basis van dit ontwikkelplan. Het is de toekomstvisie voor de Kagerzoom, uitgewerkt in tekst en beeld. De Kagerzoom is bestemd voor
recreaAe dat met dit plan als richAnggevend kader, doelgericht in plaats van willekeurig ingevuld wordt.
Deel van een groter geheel
De ontwikkeling op de Kagerzoom staat niet op zich. Het geeW betekenis aan de Visie RecreaAe en Toerisme (2016) van de gemeente
Teylingen. Die voorziet in nieuwe wandel- en ﬁetsroutes rond de dorpen in het algemeen en de Kagerplassen in het bijzonder. Ook geeW het betekenis aan
regionale doelen op het gebied van toerisme en recreaAe uit het zogeheten ‘Uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden’. Een programma waar
Leiden en de naastgelegen gemeenten met iniAaAeven aan bijdragen. Zo vergroten ze samen de recreaAeve aantrekkingskracht en maken ze de regio nog mooier en
aantrekkelijker voor iedereen die er woont, werkt en geniet. Alle IniAaAeven versterken elkaar en zorgen ervoor dat elk type recreant op de juiste plek zijn hart kan
ophalen.
Voor en door gebruikers
Dit ontwikkelplan is gemaakt voor en door gebruikers en belanghebbenden: inwoners, omwonenden uit de Merenwijk in Leiden, recreanten,
ondernemers, grondeigenaren, wethouders, bestuurders en ambtenaren. Zij werden betrokken vanaf de start. Hun inzichten, ervaringen, ideeën en
meningen hebben dit plan verrijkt waardoor het aansluit op hun behoeWen en de gedeelde waardering die zij hebben voor de Kagerzoom.
Vervolg
Wordt dit plan vastgesteld als richAnggevend kader, dan komt er een begroAng en start de uitvoering. De gemeente vertaalt het plan naar een ontwerp, bestek,
tekeningen, beheerplannen, -afspraken en overeenkomsten. Ook volgen afspraken met beheerders en exploitanten en start de realisaAe van
iniAaAeven. Indien van toepassing komen er formele beslis-, inspraak- en bezwaarmomenten.
Leeswijzer
Het plan laat allereerst zien wie in de toekomst zijn hart kan ophalen op de Kagerzoom. Dit zijn verschillende mensen met verschillende
rollen, wensen en behoeWen. Ze hebben desondanks veel gemeen. Vervolgens lees je wat de Kagerzoom als Levend Landschap onderscheidt van
andere plekken in de omgeving. Je leest hoe dit in de toekomst nog beter zichtbaar wordt. Visieschetsen laten zien hoe de Kagerzoom er uitziet in
de toekomst. Je leest wat er nodig is om van de toekomstvisie werkelijkheid te maken waarna je tot slot uitgenodigd wordt mee te doen.

Hart voor rust, ruimte en natuur
Sporters, rustzoekers, recreanten, natuurliehebbers, schoolklassen of natuurbeheerders.
De Kagerzoom is er voor iedereen die graag verantwoord recreëert. Die hart heeW voor rust, ruimte en natuur.
Of je nu uit Teylingen of de Merenwijk in Leiden komt, uit Warmond of van ver daarbuiten. Op de Kagerzoom beweeg je je het liefst onahankelijk van de
ander. Toch schuilt er in jou en in die ander, een ondernemende avonturier die zich graag buiten gebaande paden begeeW. Iemand die graag verrast,
geïnspireerd en uitgedaagd wordt. Iemand die nieuwsgierig is. Naar bijzondere planten en dieren. Naar het uitzicht in de herfst. Naar wie of wat hij op zijn pad
tegenkomt.
Wie je ook bent en waarom je de Kagerzoom ook bezoekt. Je bent te gast in de natuur. En je houdt van ècht en puur. Van lekker uitwaaien en struinen in de
natuur die haar gang kan gaan. Je bent trots op dit gebied. Daarom houd je rekening met elkaar en neem je je verantwoordelijkheid door het tegen drukte en
verrommeling te beschermen. En door anderen aan te sporen dit ook te doen. Niet door hen uit het gebied te weren maar door ze met trots te ontvangen.
Door hun kennis en waardering voor dit Levende Landschap te vergoten. Als het even kan, neem je mensen mee, verrast ze, leert ze en inspireert ze. Zo zorg je
er op een posiAeve manier voor dat meer mensen hart hebben en houden voor de Kagerzoom.

De Kagerzoom nu - Mens en natuur zijn gescheiden. Hun beweegruimte is begrenst.

De toekomst – De Kagerzoom is een levend landschap met volop
ruimte voor mens en natuur. Zij worden niet begrenst maar delen het
landschap en gaan er samen in op.

De Kagerzoom
Levend landschap

De Kagerzoom is onderdeel van de Leidse Ommelanden. Hoe onderscheidt dit gebied zich in de toekomst van naastgelegen gebieden zoals Koudenhoorn en
de Boterhuispolder?
De Kagerzoom is een landschap waar mens en natuur de ruimte delen en er samen in opgaan. Het is een landschap dat leeW en uitnodigt om op avontuur te
gaan. Natuurontwikkeling, sport en recreaAe gaan er verantwoord hand in hand. Maar de ontwikkeling van natuur staat centraal in alles wat er gebeurt. Die
krijgt alle ruimte om haar gang te gaan. Zo daagt ze mens en dier uit om meer te bewegen, te ontspannen, te ontdekken in een natuurlijk decor. En deel uit te
maken van een gevarieerd landschap dat verrast en voortdurend verandert van kleur en vorm. Juist omdat dit landschap leeW, groeit en bloeit, vinden mens
en dier er hun rust, ruimte en ontspanning.
De natuurlijke inrichAng. AcAviteiten die je uitnodigen om op ontdekkingstocht te gaan. Een verrassende infrastructuur. Passende voorzieningen,
communicaAe en informaAe. En mensen die samen zorgen voor de natuur. Wie de Kagerzoom beheert of bezoekt ziet, hoort, voelt en proeW direct dat het
landschap leeW.
Flora en fauna. Bewoners uit de omgeving. Passanten, schoolklassen en natuurverenigingen. Vrijwilligers, overheid en bedrijfsleven. Jong en oud. Als individu
of recreaAef gezelschap. Uiteenlopende soorten, waaronder de mens, delen het landschap. Zij houden rekening met elkaar. Samen houden zij het landschap
levend. En dragen er hun steentje aan bij.
De volgende pagina’s nemen je mee naar de Kagerzoom als levend landschap. Wat kun je er in de toekomst zien, doen en beleven? Alle suggesAes vinden
hun oorsprong in de wensen en ideeën van de vele betrokkenen aangevuld met inzichten van professionals. Samen vormen ze een richAnggevend kader dat
jou (en andere bezoekers, ondernemers en beheerders) uitdaagt en inspireert op de juiste manier mee te beheren en te ontwikkelen.

Visieschets

Impressie
Het noordwesten van de Strengen verandert
gefaseerd van bos naar riet- en moeraslanden.

1-mans uitkijktoren als nieuwe landmark op de kop van Tengnagel markeert de zichtlijnen

Beleving
Prikkelende en verrassende uitdagingen die je
bezighouden in de natuur

Samen op ontdekkingstocht. Leefgebied voor
vlinders en bijen en heerlijke plekken voor mensen
om te genieten van de kleuren en geuren

Polderland

Bloemrijk hooiland en bloemrijke weides

Rietmoeras

Wandelen door de ruigte

De molenaar vertelt over de Broekmolen

Natuurontwikkeling en –educaMe voor basisscholen

Blaarkoppen bewegen zich vrij in het landschap. Het zijn onze
natuurbeheerders en onze leveranciers van vlees, melk, boter en
kaas. Ofwel eerlijke, pure en streekeigen producten die gewoon
geproduceerd en verkocht worden in de Merenwijk.

Een natuurlieOebber uit de buurt vertelt. Onderweg proef je de
bramen die groeien aan een van de plukpaden.

Activiteiten
Kanoprogramma’s

Ruimte voor beweegprogramma’s in de vrije natuur

Opgaan in de natuur, slootjespringen

Nieuwe hekwerken

Picknick-, rust- en speelplekken

Vuilnisbakken, aanlegsteigers, ﬁetsenstalling, sanitair gebouw van
natuurlijke materialen

Vrijwillig bemand pendelroeibootje tussen Strengen en
Koudenhoorn

Voorzieningen
Vogelspothut op de
Strengen

Natuurlijk parcours voor bewegen

Wandel over een van de
struinpaden en je bent weg uit
de waan van de dag

Zwaluwwanden als voorbeeld
Bosuil-/torenvalkkasten
voor
nieuwe nestel- en
seRelplekken voor fauna

Blote voetenpad

Sporten in de natuur

Infrastructuur
Verharde en onverharde paden bevorderen of ontmoedigen juist
de doorstroming en verbinding met andere polders, Leiden,
Warmond en Teylingen.

Knuppelpaden

Onverharde laarzenpaden vormen bij droog weer ook ﬁetspaden

Herkenbare, verrassende en uniforme bewegwijzering
en informaAedragers.

InformaAe ‘on the spot’ over
gedragscode, natuurbeheer, grazers
en cultuurhistorie.

Communicatie

De toekomst omarmen

De vorige pagina’s schetsten de kwaliteitsimpuls ofwel de toekomst van de Kagerzoom. Je zag wat we graag willen in dit gebied. Maar net als de
totstandkoming heeW ook de realisaAe van dit toekomstbeeld alleen kans van slagen, wanneer grondeigenaren, beheerders en –gebruikers mee
blijven denken en mee blijven doen. Ofwel wanneer zij de toekomst omarmen en elk iniAaAef of elke acAviteit -nieuw of
bestaand- te ontwikkelen aan de hand van de volgende richtlijnen;
Een acAviteit of iniAaAef op de Kagerzoom…..
•
Maakt van de Kagerzoom een aangename bestemming voor omwonenden, een tussenstop voor passanten en/of een vertrekpunt voor recreanten die
de rust, ruimte en natuur in het gebied willen beleven;
•
Laat het behoud van, de variaAe in en een natuurlijk evenwicht tussen ﬂora en fauna leidend zijn;
•
Is een aanvulling op andere acAviteiten en iniAaAeven uit Leiden en het Leidse Ommeland (LOL). Versterkt zo hun (en daarmee de eigen)
aantrekkingskracht;
•
Maakt (een deel van) de Kagerzoom op een verantwoorde manier toegankelijk en beleeoaar;
•
Zet natuurontwikkeling en cultuurhistorische informaAe in als ‘brug’ naar het omliggende gebied.

Blijf op de hoogte en ontwikkel mee
Draag bij aan De Kagerzoom als levend landschap met aangename verblijfsplekken voor ﬂora, fauna en voor liehebbers van rust, ruimte en natuur. Ben je of
vertegenwoordig je een vereniging, school, belangengroep, ontwikkelaar of grondeigenaar? Dan ben je van harte uitgenodigd mee te ontwikkelen, te beheren en te
onderhouden. Beheer bijvoorbeeld het hakhout of maai samen met de buurt het riet. Knot de wilgen, zet mensen over met je roeiboot. Produceer en verkoop pure,
streekgebonden producten of zet een kanoprogramma op.
Mee ontwikkelen?
De gemeente Teylingen schept voorwaarden voor een goede samenwerking rondom de ontwikkeling van het levend landschap
Heb je belangstelling in De Kagerzoom? Wil je meer weten over het traject? Wij ontvangen je graag voor een vrijblijvend gesprek. Neem hiervoor contact op met de
programmamanager van de gemeente Teylingen door te bellen met 14 0252. E-mailen kan ook naar info@hltsamen.nl
Blijf op de hoogte
Actuele informaAe over de ontwikkeling vind je op www.kagerzoom.info Ahankelijk van het proces en de aard van het nieuws wordt het algemeen publiek
geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen.

Verantwoording en colofon

Dit bidbook is een product van Bureau Bolwerk en Arcadis en kwam tot stand in opdracht van de gemeente Teylingen.
Bij het samenstellen van dit bidbook is de nodige zorgvuldigheid in acht genomen. Voor zover bekend zit er geen auteursrecht op de gebruikte referenAefoto’s. Mocht het desondanks toch een foto bevaren die in strijd is met het auteurs- en of portretrecht, dan wordt deze, na melding door de fotograaf aan
Bureau Bolwerk direct verwijderd.
De beschreven ontwikkelrichAng moet geïnterpreteerd worden als aanbevolen richAng op basis van de verzamelende ideeën en zienswijzen van betrokkenen
in het proces. De inhoud mag niet als waarheid worden gezien. De parAjen die aan deze visie meewerkten zijn niet aansprakelijk voor eventuele
onvolkomenheden in dit bidbook of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud. De inhoud van dit document mag niet worden
vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomaAseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriWelijk toestemming van de opdrachtgever en auteur.
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