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Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel
belangen. BuytenKansen nodigt
Buytenhouters uit aan tafel
om met elkaar te praten, 
ideeën te delen en naar elkaar te luiste-
ren. Evelien en Philip ontmoeten elkaar
tussen de paarden en Leendert en Paul gaan
met elkaar aan tafel op het dak van IKEA.

BuytenKansen is een magazine voor, over én van Buytenhout-West. Zo noemen we 
het natuur- en recreatiegebied dat ligt ingeklemd tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp 
en Den Haag. Bewoners, gebruikers en andere betrokkenen formuleerden samen een
inspirerende gebiedsvisie voor een duurzame toekomst van het gebied.

BuytenMensen gaat over de mensen die Buytenhout-West
samen met elkaar maken. Bewoners, bezoekers, ondernemers
en natuurliefhebbers: iedereen heeft een eigen visie en een
eigen verhaal. BuytenKansen vroeg mensen die zich betrokken
voelen bij het gebied wat zij zelf van de gebiedsvisie vinden.

Deze gebiedsvisie voor Buytenhout-West is de weerslag van een opmerke-
lijk proces. Bij het bedenken en vormgeven ervan vlogen bij het kernteam
soms de vonken er vanaf. De deelnemers – van allerlei pluimage – waren
het lang niet altijd met elkaar eens. Soms kostte het tijd om elkaar te leren
begrijpen. Maar altijd was de toewijding indrukwekkend. Gedurende een
jaar is een groep van rond de 150 betrokkenen gepassioneerd met elkaar in
gesprek gegaan om ideeën te formuleren en vergezichten te schetsen. 
BuytenKansen magazine doet er verslag van.

Vonken en vergezichten
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Een eigen kijk op 
BUYTENHOUT:
NATUUrLIjK 
AVONTUUrLIjK

EEN OpMErKELIjK prOcES

OVEr WIE HEBBEN WE HET EIGENLIjK?
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Buytenhout-West biedt heel
veel mogelijkheden voor jonge-
ren. Je kunt van alles doen in
het gebied: sporten, spelen,
zwemmen, in een bootje varen,
je eigen avontuur zoeken of
gewoon lekker de natuur in.
Wat vinden ze zelf eigenlijk
van Buytenhout-West?

BuytenMensen

INSpIrErENDE GEBIEDSVISIE

Buytenhout-West
VrijBuyters!

Aan Tafel!

TWEEGESprEKKEN AAN DE BUYTENHOUTTAFEL

Magazine
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BUYTENHOUT-
WEST: 
prOEFTUIN 
VOOr INNOVATIE

ier ligt ie dan! Onze gebiedsvisie voor 
Buytenhout-West, opgesteld door gebruikers
van en betrokkenen bij dit gebied: burgers,
bewoners, ondernemers en recreanten in

samenspraak met ambtenaren van de gemeenten Delft
en Pijnacker-Nootdorp en de provincie Zuid-Holland, leden van Hoogheemraadschap Delfland en
medewerkers van Staatsbosbeheer. Allemaal mensen met een andere achtergrond, met een ander
belang. En dat maakte dat het hele proces van samen tot een gebiedsvisie komen, ook een zoektocht
was naar het omgaan met al die verschillende rollen en belangen. Een restauranthouder kijkt anders
naar het gebied dan een recreant die er zijn hond uitlaat, of komt hardlopen, of de oeverzwaluwen en
grutto’s op de foto wil zetten, en weer anders dan een bestuurder die weet dat er in de regio ook
150.000 woningen bijgebouwd moeten worden. En dan heb ik nog lang niet alles genoemd. 

Om vanuit al die verschillende achtergronden tot een gezamenlijkheid te komen, zijn we eerst eens
met elkaar het gebied ingetrokken. Want waar praten we precies over? We ontdekten dat Buyten-
hout-West een versnipperd karakter heeft: mensen die het ene deel van het gebied heel goed 
kenden, kwamen bij die eerste bijeenkomst ineens op plekken die ze nog nooit hadden gezien. Dat
gebeurde over en weer. En zo maakten we kennis met elkaars bubbel, elkaars territorium. Vervolgens
gingen we op zoek naar de kernwaarden van het gebied: welke abstracte waarden vonden we 
állemaal passen bij Buytenhout-West? 
Die abstractie maakte dat we ruimer konden denken, vanuit gezamenlijkheid en de wil om onze 
collectieve betrokkenheid bij het gebied te vertalen in een gebiedsvisie waar iedereen zich in kon 
vinden. Ook als het collectieve belang betekende dat het individu zich wat moest aanpassen. Niet
vanuit ‘de meerderheid beslist’, maar vanuit begrip dat dit de logische consequentie is. Dat maakte het
hele proces ook zo boeiend. Met een collectief belang kom je tot innovatieve oplossingen en nieuwe
manieren van samenwerken. En later bleek die versnipperdheid van het gebied juist de kracht te zijn:
al die verschillende landschappen maken het mogelijk dat er zoveel verschillende activiteiten los van
elkaar kunnen bestaan. Het een staat het ander vaak helemaal niet in de weg. 

Het hele proces om tot deze gebiedsvisie te komen was bepaald geen
appeltje-eitje. Het was soms zoeken en experimenteren hoe we tot een
volgende stap konden komen met elkaar. Dankzij de enorme betrokken-
heid en bevlogenheid van iedereen en de goede energie bij de bijeen-
komsten konden we gelukkig altijd weer een volgende stap zetten. 
En wat ook zo mooi was: de nationale Omgevingsvisie met landelijke
doelen waar we voor staan, werkte enorm inspirerend. Klimaatadaptatie,
kringloopdenken en cohesie – inmiddels zo urgent dat het geen politieke

begrippen meer zijn, maar primaire levensbehoeften. In deze gebiedsvisie zijn ze leidend geworden en
dat plaatst de inrichting van een relatief klein groenblauw gebied in een ander licht. Klimaatadaptatie
is een uitdaging waar het gebied alleen maar mooier en rijker van wordt. Juist de schaalgrootte van
Buytenhout-West maakt dat het een pilot kan zijn, een proeftuin voor innovatie.

Gé Kleijweg, 
voorzitter Kernteam BuytenHoutTafel 

‘Met een collectief belang kom je
tot innovatieve oplossingen en 
nieuwe manieren van samenwerken’

H
Magazine



et gebied Buytenhout-West maakt deel uit van de gemeenten Delft 
en Pijnacker-Nootdorp en ligt ingeklemd tussen de grote steden 
Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Het is een aaneengesloten
groene enclave, middenin een dichtbevolkt (Rand)stadslandschap. 

In het westen begrensd door Delft, in het noorden door het Haagse 
stadsdeel Ypenburg, en aan de noord-, oost- en zuidkant door de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. Het gebied sluit in de richting Zoetermeer aan op 
het groengebied De Balij. 

H
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BUYTENHOUT ZOrGT VOOr
EEN prETTIG LEEFKLIMAAT.
ZONDEr DIT NATUUrLIjKE
FUNDAMENT IS Er GEEN
GEZONDE STAD.

BUYTENHOUT-WEST IS EEN 
GrOENE LONG IN STErK 
VErSTEDELIjKT GEBIED. EEN 
UITNODIGENDE pLEK  WAAr jE
VAN ALLES KUNT DOEN.

BUYTENHOUT-WEST:
WAAr IS DAT EIGENLIjK?

GROTE 
PLAS

DELFTSE HOUT

DE BALIJ

DE BALIJ

WESTERPARK

DOBBEPLAS

KREKENGEBIED
BIESLANDSE BOS

WANDEL-
GEBIED

LAAKWEG

GOLFBAAN
A13

A12

Den Haag  Ypenburg
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DE VISIE LAAT ZIEN WELKE rIcHTING 
WE DE KOMENDE jArEN Op WILLEN 
MET BUYTENHOUT-WEST.
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KernwAArden: 
KompAS voor beSluitvorming over 
toeKomStige ontwiKKelingen
Het ‘hart’ van de gebiedsvisie wordt gevormd door de Kernwaarden.
Zij vertegenwoordigen hetgeen bewoners, recreanten, ondernemers
en andere belanghebbenden, die betrokken zijn bij het
Buytenhouttafelproces, belangrijk vinden in het gebied: wat erbij
hoort, wat gekoesterd moet worden, wat versterking of ingrijpen
verdient. De Kernwaarden dienen meestal meerdere doelen 
tegelijkertijd. Ze vormen een toetsingskader om richting te geven
aan ontwikkelingen of om inhoudelijk te onderbouwen waarom
bepaalde activiteiten of initiatieven hier wel of niet passen. Kortom:
ze zijn een soort ‘kompas’ voor besluitvorming over toekomstige
ontwikkelingen. 

De kernwaarden waar het over gaat 
in Buytenhout-West op een rijtje: 

•  ecosystemen met hoge 
     biodiversiteit
Het veelzijdige landschap van
Buytenhout-West omvat onder meer
polders en weiden, bos, parken, moe-
rassen, watergangen en plassen. Door
de kwaliteit en veelheid aan biotopen

en geleidelijke overgangen herbergt het gebied een verrassend grote
hoeveelheid planten en dieren op het land, in het water en in de
lucht. De afwisseling in landschapstypen zorgt voor contrast en 

variatie met bijzondere doorkijkjes en uitzichten. De verschillende
landschapstypen maken verschillende vormen van recreatie moge-
lijk. Behoud en versterking van deze landschappelijke veelzijdigheid
zijn essentieel.

•  Cultuurhistorisch 
     landschap
Je kunt nog steeds restanten 
herkennen van het oude polder-
landschap in Buytenhout-West, de
molens van het droogmalen, sloten
en dijken, de weilanden met de
koeien, de korenmolen de Windlust
die monumentenstatus heeft, en 
de boerderijen van Klein Delfgauw.
Het zijn sporen van menselijk han-
delen in het verleden die verhalen
vertellen en van grote waarde zijn
voor het heden. Deze sporen zijn,
samen met de karakteristieke open-
heid van het landschap, het water en de vrije uitzichten, kenmerkend
voor dit polderlandschap en deze willen we behouden en versterken. 

•  Samenhang: delen versterken het geheel, 
het geheel versterkt de delen

Het is belangrijk dat activiteiten, initiatieven, gebruik en functies
toegevoegde waarde hebben voor het gehele gebied Buytenhout-
West en de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Zij 
versterken in wederzijdse wisselwerking elkaar en het gebied en
daarmee de sociale, ecologische en economische vitaliteit. 
Dit reikt verder dan het gebied zelf en neemt in beschouwing hoe
activiteiten, initiatieven, gebruik en functies ook invloed hebben op
de bredere omgeving en op mondiale vraagstukken (zoals bijvoor-
beeld het klimaatveranderingen en de energietransitie). Als we het
over ‘gebied’ hebben gaat dat dus niet alleen over het geografische,
maar ook over ons als betrokkenen, over hoe we ons bewust willen
zijn van de consequenties van ons handelen voor anderen en voor
elders.

In 2018 nam de BuytenHoutTafel het initiatief om een ‘eigen’ gebiedsvisie voor Buytenhout-West te maken.
Enerzijds verwoordt de visie welke kwaliteiten van het gebied we willen behouden en versterken, anderzijds
beoogt de visie een startpunt te zijn om de partijen die zich sterk maken voor het behoud van deze waardevolle,
groene long voor de toekomst met elkaar te verbinden. 
De gebiedsvisie is een product waaraan alle deelnemers van de BuytenHoutTafel-sessies een bijdrage hebben
geleverd in een proces van observeren, leren, ontmoeten en samenwerken. De visie laat zien welke richting 
we in de komende jaren op willen met Buytenhout-West. Zij reikt de bouwstenen aan voor de omgevingsvisies
die de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft aan het ontwikkelen zijn. 

KErNWAArDEN ALS STArTpUNT 
SAMENVATTING

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

‘De kernwaarden zijn ons kompas 
voor besluitvorming over toekomstige
ontwikkelingen.’

Magazine
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•  land in de Stad
Buytenhout-West is een groene long te midden van sterk verstede-
lijkte gebieden; een uitnodigende plek voor jong en oud, voor ver-
schillende activiteiten en functies, waar je van alles kunt doen. Het is
een veelzijdig groenblauw gebied, waar landbouw, natuurlijke rijk-
dom, recreatie en rust elkaar vinden en ruimte bieden aan een veel-
heid van mensen en activiteiten. Deze groene long is voor mens en
natuur onmisbaar, zij zorgt voor een prettig leefklimaat; zonder dit
kwetsbare natuurlijke fundament is er geen gezonde stad. 

•  plek voor onthaasten en ontspannen
In een wereld met toenemende onrust en drukte is rust en ruimte
een schaars goed dat alleen maar belangrijker wordt. In Buytenhout-
West is de rust en de ruimte in een gevarieerd landschap een kern-
kwaliteit; hier kunnen we onthaasten en ontspannen. 

•  verbondenheid
Buytenhout-West is een kwetsbaar ecosysteem te midden van 
stedelijkheid. Actieve bewoners, gebiedsgebruikers en betrokken
(gebiedsgebonden) bedrijven nemen met elkaar, vanuit een gevoel
van verbondenheid met, en zorg voor het gebied verantwoordelijk-
heid voor een toekomstbestendig Buytenhout-West. 

voorop Stellen vAn de meeSt 
KwetSbAre wAArden
We kiezen ervoor de meest kwetsbare waarden in het gebied, de
natuur en biodiversiteit, maar ook rust en stilte, voorop te stellen.
Deze staan het meest onder druk van de (toenemende) recreatie-
behoefte, verstedelijking, de bedrijvigheid en daarmee gepaard 

gaande verkeersbewegingen, en andere mobiliteit in en langs het
gebied. De natuur en de rust in Buytenhout-West zijn echter wel 
de basis voor de unieke waarde die het gebied heeft, voor zichzelf,
en voor recreanten en bewoners van omliggende gemeenten. Het
zorg dragen voor deze kwetsbare waarden is dus leidend voor alle
andere activiteiten.

uitwerKing vAn de KernwAArden
Met onze Kernwaarden als vertrekpunt, en rekening houdend met
de rol van het gebied in een grotere context en ontwikkelingen die
daaruit op het gebied afkomen, hebben wij voor 6 thema’s, die voor
Buytenhout-West belangrijk zijn, een aantal ambities geformuleerd. 
De visie presenteert de manieren waarop voor die thema’s invulling
gegeven kan worden aan de kernwaarden. Dat doen we in speci-
fieke, maar niet al te concrete termen. Biodiversiteit kan bijvoor-

beeld gebaat zijn bij kringlooplandbouw, zorgvuldig beheer van
natuurgebieden en parken, uitgekiend waterbeheer en lange termijn
monitoring. We laten zien hoe bijvoorbeeld waterbeheer en mobi-
liteit een raakvlak hebben met de kernwaarden. Andere voorbeelden
vindt u in onze tekst. concretere maatregelen zullen moeten worden
uitgewerkt in vervolgplannen.

natuur en biodiversiteit
De biodiversiteit en de natuurwaarden in Buytenhout-West zijn 
niet vanzelfsprekend en staan in dit gebied onder druk. Een robuust 
ecosysteem, met een hoge biodiversiteit, is in onze optiek dé basis
voor de specifieke recreatieve en agrarische potentie van het
gebied. Inrichtingsmaatregelen en beheer moeten gericht zijn op

SAMENVATTING  
KErNWAArDEN ALS STArTpUNT 

Land in de stad: 
een uitnodigende plek
voor jong en oud, waar
je van alles kunt doen.

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

behoud en verbetering van de biodiversiteit in de 
verschillende biotopen binnen het gebied, uiteen-
lopend van bos en struweel, watergangen en plas-
sen tot kruidenrijke weiden. Nieuwe activiteiten in
het gebied mogen de biodiversiteit niet aantasten
en zouden deze bij voorkeur moeten versterken. 

Kringlopen; de natuurgerichte landbouw 
van de toekomst 
Een deel van Buytenhout-West wordt gebruikt
voor landbouw en veeteelt. Hier wordt gewerkt
volgens de principes van kringlopen: eerlijke en
duurzame voedsel- en landbouwsystemen met
een verantwoord beheer van bodem, water, 
landschap, planten, en dieren. Kringlooplandbouw dient meerdere
belangen: voedsel, natuur, klimaat en bodemkwaliteit, gaat uit van
de draagkracht van de aarde en een efficiënt gebruik van grond-
stoffen op bedrijfsniveau en in de regio. De agrarische functie is 
dienend aan de natuur- en recreatieve functie. Dat wil zeggen dat de
gewenste natuurwaarden c.q. bio-diversiteit bepalend zijn voor het
type agrarisch beheer dat specifiek die natuurwaarde oplevert eń
zorgt voor een economische drager. 

recreatie – een gebied om te ‘zijn’ 
Buytenhout-West is een van de grote recreatiegebieden in de pro-
vincie Zuid-Holland. Het ligt dichtbij het stedelijk gebied en wordt

intensief bezocht door verschillende
groepen recreanten. Het gebied heeft
een belangrijke waarde voor mensen:
buiten zijn is gezond en we hebben
natuur nodig om te kunnen ontspan-
nen en energie op te doen in onze
drukke levens. De recreatiewaarde 
van Buytenhout-West hangt daarom
100% samen met de natuurwaarde 
van het gebied. 

water als bloedsomloop in buytenhout-west 
Een gezonde waterhuishouding is van levensbelang voor de natuur,
de landbouw en de recreatie in het gebied. De uitdagingen in
Buytenhout-West gaan niet alleen over de kwaliteit van het water,
maar ook om het aanpassen van het watersysteem aan de gevolgen
van klimaatverandering, de ruimtelijke kwaliteit van waterpartijen en
het spanningsveld tussen het toenemen van het
gebruik van water (onder andere voor recreatie) en
het beheersbaar houden van het watersysteem. 

passende mobiliteit  
Een toename van het aantal bezoekers en recre-
anten in Buytenhout-West betekent ook een toe-
name van het aantal verkeersbewegingen. Dit is
een punt van zorg, omdat het op sommige plekken
nu al als te druk wordt ervaren. Drukker auto-
verkeer zorgt bovendien voor onveilige situaties,

zeker wanneer op dezelfde wegen ook het langzaam verkeer 
toeneemt. Er is een mobiliteitsstrategie nodig die past bij de functies
en draagkracht van het gebied. voorzieningen zoals tijdelijke regu-
lerende maatregelen op drukke dagen zijn nodig om autoverkeer
naar en in het gebied te verminderen en om de overlast voor in- 
en omwonenden, m.n. langs toegangswegen, te beperken. Als 
vervangend vervoer kunnen vervoerwijzen worden aangeboden die
passen bij het gebied. 

gebiedseconomie
In Buytenhout-West streven we naar een gebiedseconomie die
gericht is op samenwerken, kennis delen, meervoudigheid en 
wederkerigheid. In dat type economie staat zorg voor natuur en
mens centraal en tellen maatschappelijk of ecologische waarden 
ook mee. Die economie is circulair in plaats van lineair, omdat het
verkwisten van grondstoffen en het vervuilen van het landschap
echt niet meer kan en veel te kostbaar is. Met ondernemers die het
belangrijk vinden dat hun activiteiten bijdragen aan het versterken
van (de Kernwaarden in) het gebied.

‘De recreatiewaarde van Buytenhout-
West hangt voor 100% samen met de
natuurwaarde van het gebied.’
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WAT VOOr U LIGT IS BIjZONDEr. 
OM DE INHOUD, MAAr ZEKEr OOK
OM HET prOcES. SOMS VLOGEN 
DE VONKEN Er VANAF.
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en eerste het proces. Bij het bedenken en vormgeven van
het proces vlogen bij het kernteam soms de vonken er
vanaf. We waren het lang niet altijd met elkaar eens. Soms
ook moesten we simpelweg de tijd nemen om elkaars taal 

te leren begrijpen. tegelijkertijd was de toewijding indrukwekkend.
Gedurende een jaar is een groep van rond de 150 bewoners, be-
zoekers, ondernemers, natuurverenigingsleden, ambtenaren en
andere betrokkenen gepassioneerd met elkaar in gesprek gegaan.
Dit document doet daarvan verslag. Het bundelt de wensen, ideeën
maar ook de zorgen die tijdens de bijeenkomsten naar voren kwa-

men en formuleert
op basis daarvan
een visie voor de
toekomst. Bij de
presentatie van
resultaten verdwijnt
soms naar de 
achtergrond hoe
moeilijk dat was.
Dat geldt ook voor
de zoektocht naar
de betekenis van
die nieuwe ruimte
van ontmoeten die
we ‘tafel’ noemden.
Maar: tot keuzes

komen kón alleen door ruimte te geven aan verschillen van inzicht. 
ten tweede de stijl. De visie is geschreven in een taal die misschien
anders is dan u gewend bent. De BuytenHouttafel is tenslotte een
heel diverse groep mensen. In het schrijven vonden we sommige
dingen moeilijk te verwoorden. Als je bijvoorbeeld vindt dat de 
kruisbestuiving tussen verschillende onderwerpen belangrijk is 
(landbouw en natuur bijvoorbeeld), hoe structureer je dan een tekst
zonder in droge ‘sectorale’ opsommingen te vervallen?   

Kiezen voor nAtuur en biodiverSiteit
Het allerbelangrijkste vonden we het uiteindelijk om te kiezen voor
de gebiedswaarden die het meest kwetsbaar zijn, voor de zaken die
het meeste onder druk staan. In de afweging (prioritering) tussen de
voor ons belangrijke thema’s, was de kwetsbaarheid van die waar-
den doorslaggevend. verstedelijking en recreatief gebruik van
Buytenhout zullen zich met een groeiende bevolking en verdichten-
de stad vanzelf blijven aandienen. Waarden als natuur en stilte zijn

De gebiedsvisie voor Buytenhout-West die voor u ligt is om twee
redenen heel bijzonder. 

T

VONKEN EN 
VErGEZIcHTEN

INLEIDING

‘Al snel lijkt alles even belangrijk.
Maar in onze visie kiezen we 
voor de dingen die kwetsbaar zijn 
en laten die leidend zijn 
voor de toekomstige 
ontwikkelingen en activiteiten.’

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Magazine
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Hoe leest u BuytenKansen? Dit magazine bevat de volledige
gebiedsvisie Buytenhout zoals die onlangs is aangeboden 
aan de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp.
Deze visie vormt de ‘groene draad’ van dit magazine en leest 
u op de pagina’s met een lichtgroene ondergrond. 

In hoofdstuk 1 worden de aanleiding, de doelen en het proces
van de totstandkoming van deze gebiedsvisie beschreven en met
welk doel het burgerinitiatief de BuytenHouttafel is ontstaan. 

Hoofdstuk 2 geeft een impressie van het plangebied anno 2019
en schetst in vogelvlucht de geschiedenis van Buytenhout-West.
Dit hoofdstuk eindigt met de ‘filosofie van Buytenhout-West’,
een korte beschrijving van de verbindende kwaliteiten en waar-
den die steeds naar boven komen in de gesprekken over
Buytenhout. 

vervolgens presenteren we in hoofdstuk 3 de Kernwaarden die
we gaandeweg met bewoners en omwonenden, ondernemers en
andere belanghebbenden hebben geformuleerd. Deze kernwaar-
den zijn belangrijk: ze vormen het  ‘kompas’ voor besluitvorming
over toekomstige ontwikkelingen. 

De BuytenHouttafel maakt duidelijke keuzes voor de waarden
in het gebied die onder druk staan. In hoofdstuk 4 beschrijven
we onze visie op hoofdlijnen. 

In hoofdstuk 5 concretiseren we onze ambities voor
Buytenhout-West aan de hand van een zestal thema’s. 

tot slot gaat hoofdstuk 6 over het vervolgproces, over hoe de
BuytenHouttafel haar betrokkenheid bij het gebied ook in de
toekomst wil blijven vormgeven. 
De hoofdstukken worden afgewisseld met korte foto-essays 
en illustraties, columns, persoonlijke reflecties, interviews en
toelichtende teksten in kaders.

LEESWIjZEr
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Sommigen vragen zich misschien af: ‘Maar waar blijft de economie?’
Die is in ons verhaal juist heel belangrijk, maar het is een ándere
economie. Een economie die bijdraagt aan Buytenhout als geheel en
juist aan de kwetsbare waarden. Waarin ondernemers samen het
verschil gaan maken. ondernemers die willen bijdragen en investe-
ren in het gezond houden van het gebied. Een economie waarin
wederkerigheid en ontwikkelingen die passen bij het draagvermogen
van het gebied centraal staan. 
Dan is dus bijvoorbeeld de vraag: wat zijn de vormen van recreatie
die bijdragen aan behoud, herstel en ontwikkeling van onze kern-
waarden? Welke vorm van natuurbeheer is optimaal voor het ver-
groten van de soortenrijkdom? En: wat betekenen de kernwaarden
voor mobiliteit in het gebied? Stilte en soortenrijkdom verhouden

zich slecht tot autocrossen. Autocrossen is
dan dus iets dat we niet als wenselijk zien
voor dit gebied. Het is maar een voorbeeld
van de redenering die we willen volgen.

Wij kunnen als groep betrokken vrijwilli-
gers niet de taken van overheden en ande-
re publieke partijen in het gebied over-
nemen. Met deze visie doen we daarom
een appèl op hun daadkracht om het 
proces van verdere ontwikkeling handen
en voeten te geven. Gelukkig is er al regel-
matig contact geweest bij de voorbereiding
van dit verhaal. Dat hebben we als zeer
waardevol ervaren. Het verhaal stopt nu
ook niet. De BuytenHouttafel vertegen-
woordigt een proces waarbij deze visie

‘slechts’ een tussenstand is. De visie presenteert dus geen uitge-
tekend plan, maar  kernwaarden en prioriteiten. Wanneer deze 
visie door de betrokken gemeenten wordt overgenomen in de

omgevingsvisies, zal ze kaders bieden voor de uitwerking van
gebiedsplannen waarin concretere maatregelen kunnen worden 
uitgewerkt. Het kernteam nodigt u – bewoner, ondernemer, 
bezoeker, recreant, beheerder, deskundige, beleidsmaker, raadslid 
of bestuurder – uit om samen met ons verder deze spannende reis
te vervolgen. 

‘Als nieuwe democratische ruimte moeten 
we kritisch en betrokken bij besluitvorming 
blijven. Niet omdat het straks moet 
van de Omgevingswet, maar omdat we 
verantwoordelijkheid nemen voor dit gebied 
en zijn voetafdruk elders.’

BuytenKansen  |  november 2019

SAMEN BOUWEN EN BEHErEN 
WE EEN BUYTENHOUT WAAr 
BELEVEN EEN GEBIEDSBEGrIp 
AAN HET WOrDEN IS. 

ten opzichte van die functies kwetsbaar. Wij geven ze in deze visie
een luidere stem. 
om die reden was het voor ons een vanzelfsprekendheid om natuur
en biodiversiteit op de eerste plaats te zetten. De specifieke recrea-
tieve waarde van het gebied is in belangrijke mate gebaseerd op de
natuurwaarden en dient die dus ook te respecteren. Soortenrijkdom
is dus een belangrijk vertrekpunt. De vervolgvraag is hoe daarvoor
de condities te creëren. Daarvoor volgen we onder andere de logica
van het ‘kringloopdenken’ van het initiatief ‘Boeren voor Natuur’.
Die staat voor een aanpak waarbij er geen mest en mineralen wor-
den aangevoerd naar, of afgevoerd uit het gebied. Dit leidt dan tot
verschraling van de bodem en schept daarmee (samen met andere
maatregelen) de condities voor het hoeden van belangrijke, maar

kwetsbare natuurwaarden. Die zouden bij gangbare landbouw gro-
tendeels onder druk komen te staan. Deze logica - van het creëren
van gunstige condities voor het beschermen van kwetsbare waarden
-  kan in andere vormen ook gevolgd worden voor andere functies
en activiteiten dan natuurgerichte landbouw. Er gebeurt in het
gebied al veel op basis van dit type denken, ook via andere initiatie-
ven dan ‘Boeren voor Natuur’, en het kwam steeds terug in de
gesprekken. Natuur en biodiversiteit zijn natuurlijk niet de enige
(kwetsbare) waarden in Buytenhout-West. De set Kernwaarden die
we zijn overeengekomen brengt ze in kaart.
Als je die dingen bij elkaar optelt, dan ontstaat een visie op wat we
willen, en wat we juist niet willen. En het interessante is, dat we met
die visie, juíst omdat we vertrekken vanuit hetgeen het meest
kwetsbaar is, ook andere dringende opgaven oppakken. Dat zijn bij-
voorbeeld klimaatverandering, of waterkwaliteit, of rust en open-
heid. Actief inspelen op trends van buitenaf, waar wij geen invloed
op hebben, maar die wel druk uitoefenen op bijvoorbeeld de rust,
stilte en soortenrijkdom in het gebied - zoals verstedelijking en
ongedoseerde economische groei, hyper-recreatie en vervuilende
landbouw - vergt moed en leiderschap. Daar hopen wij vanuit het
gebied, met de tafel als nieuwe plek van discussie en kennisdelen,
blijvend een rol in te spelen.

‘Interessant genoeg blijkt dan 
dat we hiermee ook krachtig 
inspelen op ontwikkelingen 
zoals klimaatverandering. 
Daarmee nemen we als gebied
verantwoordelijkheid voor 
onderwerpen die verder gaan 
dan wat hier in de regio gebeurt.’

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

INLEIDING  
VONKEN EN VErGEZIcHTEN
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‘WAArOM ZOU IK 
EEN BIEFSTUK 

UIT ZUID-AMErIKA 
LATEN OVErVLIEGEN? 

IK KOOp HEM 
LIEVEr BIj DE BOEr’

Wouter Steeneveld 
gelooft in een eerlijke boterham 
voor iedereen

Het is bloedheet als we bij Wouter Steeneveld aanschuiven. Zijn
iconische horecabedrijf De Vang in Nootdorp heeft bij wijze van
spreken het zweet op de muren staan. Enkele wandelaars hebben
de verschroeiende zon getrotseerd en schuiven aan voor een 
ijstheetje. Verder is het niet al te druk rondom de Dobbeplas. 
Tijd genoeg dus om Wouter eens door te zagen over zijn relatie
met de Buytenhout en de gebiedsvisie die er nu ligt. Een ding
wordt snel duidelijk: de 31-jarige ondernemer doet graag zaken
met lokale ondernemers. Mits de kwaliteit klopt.

k geloof in een eerlijke boterham voor iedereen’, zegt
Wouter. ‘En daar bedoel ik mee: zo veel mogelijk zaken
doen zoals dat vroeger ging. Je had de groenteboer in 
de straat, de melkboer, de slager. Allemaal lokale onder-

nemers die met hart en ziel achter hun producten stonden.
Dat zie ik ook het liefst terug in de Buytenhout en omgeving.
Waarom zou ik een biefstuk uit Zuid-Amerika laten overvlie-
gen, als Jan Duijndam ze op zijn Hoeve Biesland ook aan-
biedt? Natuurlijk is het belangrijk om het financieel verant-

woord te doen, maar dat is een kwestie van met elkaar pro-
beren. Ik geloof daar heilig in.’
Zoals de jonge ondernemer zijn vlees het liefst lokaal
inkoopt, zo doet hij dat ook met zijn kazen. Wie bij De Vang
een kaasplankje bestelt, kan ervan uitgaan dat er topkwaliteit
op tafel komt. Wouter Steeneveld: ‘We hebben een samen-
werking met Verkade & Jacques in het centrum van Delft.
Die mensen weten zo ongelofelijk veel van kaas. Toen ik 
Nellie Hannewijk belde of ze me kon adviseren over een
plankje met vijf Nederlandse kaasjes, kwam ze er met wel
vijftien aanzetten. En bij al die kaasjes had ze het verhaal van
de afkomst, hoe het precies wordt gemaakt en waar je het

mee kunt combineren. Daar word ik echt blij van, mensen die
zo met hun product omgaan. Op die manier kan je ook nog
eens veel van elkaar leren. Ik weet best dat mijn kaasplankje
van Verkade & Jacques iets duurder is dan wanneer ik het
ergens anders zou halen. Maar ik vind lokale samenwerking
belangrijk en kan dat ook goed aan mijn gasten uitleggen.
Juist in een gebied als de Buytenhout en omgeving heeft 
dat een meerwaarde. Die boodschap landt bij steeds meer
mensen. Ze zijn inmiddels niet anders meer gewend.’
Topkwaliteit om de hoek, samenwerken en samen zorgen
voor het gebied. En zodoende op meerdere niveaus succes-
vol ondernemen. Wouter Steeneveld ziet het zichzelf nog
wel even doen. ‘Het geeft energie. En natuurlijk helpt het dat

‘Daar word ik echt blij van, mensen die 
zo met hun product omgaan’

I‘

WOUTEr STEENEVELD:
‘LOKALE SAMENWErKING IS BELANGrIjK.
jUIST IN EEN GEBIED ALS BUYTENHOUT-
WEST HEEFT DAT MEErWAArDE.’

 

Buyten
Kansen 

B        



GrOEN       GOUD& Foto : Pau l  Houkes

 

Buyten
Kansen 

B        

ik in Nootdorp ben opgegroeid en dus een speciale band heb
met het gebied. Als ondernemer moet je eerst naar je porte-
monnee kijken en dan naar andere zaken, dat weet ik. Maar
als ik op een zondagmorgen erachter kom dat ik tien biefstuk-
ken extra nodig heb die dag, dan bel ik Jan Duijndam en
spring op de fiets om ze bij hem te halen. Dan voel je weer
even hoe leuk het is om eigenaar te zijn van een restaurant 
als De Vang, middenin dit mooie gebied. Ik probeer mijn 
personeel dat gevoel ook zoveel mogelijk over te brengen.

We zijn een erkend leerbedrijf en ik heb al een paar van mijn
mensen zien doorstromen naar mooie banen in de horeca.
Een jongen is letterlijk opgeklommen van afwashulp tot lei-
dinggevende. Daar herken ik mezelf ook wel in. Als jongen
van veertien stond ik schoon te maken in het Witte Paard en
nu zit ik hier. Op de mooiste plek in de hele omgeving…’
Wat de gebiedsvisie betreft, daar heeft Wouter vanzelfspre-

‘Ik zie de wil om het goed te doen. 
Ondernemers en natuurliefhebbers samen’
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e Delftse Hout vormt met het gebied rondom de
Dobbeplas kostbare groene ruimte voor de in-
woners van Delft en Pijnacker-Nootdorp. Velen
komen hier graag om heerlijk te ontspannen en

even ‘bij te tanken’. Deze gebieden samen heten Buytenhout-
West. Maar zo’n prachtig landschap is geen rustig bezit. 
Gelukkig zitten er ondernemers met passie voor het gebied.
Wie kent bijvoorbeeld niet Jan Duijndam, Gé Kleijweg, 
de Waterspeeltuin in de Delftse Hout en Buitengoed de
Uylenburg?

Deze ondernemers willen het gebied toekomstbestendig 
ontwikkelen. Zij vatten vorig jaar het plan op om zelf een visie
voor dit gebied te maken – samen met bewoners, gebruikers,
andere ondernemers, met iedereen die belangstelling had om
mee te denken. Om die visie daarna aan te bieden aan de
gemeenteraden van Pijnacker-Nootdorp en Delft. 

Niet vaak is er een dergelijke visie ‘van onderop’ gemaakt. 
Bijzonder is ook dat deze visie het gebied als uitgangspunt
neemt en niet de gemeentegrens. De visie gaat over onze
gemeentegrenzen heen. De ondernemers vroegen ons
akkoord te gaan met deze methode. In plaats van de leidende
rol te hebben, zoals we dat al heel lang gewend zijn, waren 
de gemeenten in dit proces deelnemers, zoals in gebruikelijke
processen de burger en ondernemer deelnemers zijn. 

Deze aanpak voldoet helemaal aan de geest van de 
Omgevingswet. Maar we zeggen het eerlijk: wij moesten er
wel aan wennen. En daar voegen wij graag direct aan toe: 
het wende heel snel. Want het mooie van alle betrokken 
partijen bij Buytenhout-West – bewoners, ondernemers,
gebruikers, bezoekers, natuurliefhebbers – is, dat ze daad-
werkelijk betrókken waren. Begrijpelijk, want Buytenhout-

West is een prachtig, afwisselend natuurgebied, polder, park,
bos, water en vooral stilte. Waarbij je je tijdens een wandeling
op onverwachte plekken tegoed kunt doen aan vlierbessen,
bramen en hazelnoten – leert de eigen ervaring. Meer dan 
150 mensen hebben hun betrokkenheid getoond en hun 
belangen gedeeld bij de totstandkoming van een visie voor 
dit gebied. En zij zijn er ook samen, met elkaar, uitgekomen.

Buytenhout-West geeft vertrouwen in de toekomst. In de
Omgevingswet. In deze nieuwe manier van werken die leidt 
tot meer verbinding tussen burgers en gemeente, tot meer 
vertróuwen tussen burgers en gemeente. 
Dank, aan iedereen die heeft meegewerkt om deze gebieds-
visie voor Buytenhout-West op deze nieuwe manier vorm en
vooral inhoud te geven. Voor ons als bestuurders is een 
dergelijke inzet goud waard en absoluut een… BuytenKans 
om te komen tot een Omgevingsvisie die kan rekenen op heel
veel draagvlak. 

Natuurlijk, we zijn er nog niet. Om deze visie te realiseren, 
zullen we als gemeenten samen optrekken met Provincie,
Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer. De plannen moeten
ook recht doen aan hún belangen in dit gebied. En we zullen
vooral ook samen met bewoners, ondernemers en gebruikers
van dit gebied blijven optrekken. Ook als we tijdens een 
verdere uitwerking op onderdelen op onvoorziene problemen
stuiten. Júist als we op onvoorziene problemen stuiten. 
Want uw betrokkenheid is goud waard!

mArjA vAn bijSterveldt
Burgemeester van Delft

FrAnCiSCA rAveStein
Burgemeester van Pijnacker-Nootdorp

D
LEKKEr UIT DE STrEEK

kend een mening over. ‘Ik heb een aantal bijeenkomsten
meegemaakt en er viel me iets op: er waren relatief veel
natuurliefhebbers en weinig ondernemers. Het lijkt mij
belangrijk om de combinatie te maken: enerzijds het gebied
beschermen tegen de oprukkende stad, anderzijds zorgen
voor een gezonde economische waarde van het gebied. Dat
is niet alleen een opdracht voor de politiek. We kunnen het
beheer van het gebied als partijen onder elkaar prima rege-
len. Ik zie in het concept van de gebiedsvisie de wil terug 
om dat te doen. Ondernemers en natuurliefhebbers samen.
Het is best bijzonder dat we al zo ver zijn gekomen.’

Overigens denkt Wouter Steeneveld al verder dan
de huidige samenwerking binnen Buyten-
hout. Hij ziet het liefst zo snel mogelijk
andere gebieden aansluiten. ‘De Balij en 
de oude Floriade kunnen er wat mij betreft
heel goed bij worden betrokken. Op die
manier betrek je ook de gemeente Zoeter-
meer erbij en wordt het draagvlak groter. In
de verdere toekomst zie ik dan ook Den Haag
en Rotterdam meedoen. Je krijgt dan een soort
Central Park idee, zo’n groene oase tussen al
die bebouwing. Als al die partijen overtuigd zijn
van de noodzaak om het gebied groen te hou-
den, dan heeft het ook echt een toekomst. Ik
denk dat je daarbij best harde grenzen mag aan-
geven. Zoals dat is gebeurd bij het Park Hoge

Veluwe. Het is de kunst om de visie op een goede manier in
de markt te zetten en daar zijn we in Buytenhout al aardig in
geslaagd.’
Intussen blijft Wouter volop genieten van zijn restaurant en
de gasten. En van zijn enorme groene ‘achtertuin’, waar hij
wandelt, fietst en hardloopt. ‘Daar moeten ze echt van
afblijven’, lacht hij.

Horeca-ondernemer Wouter Steeneveld stelde zelf een mooi kook-
boekje samen, vol heerlijke gerechten met producten uit de streek
rond Pijnacker-Nootdorp. Opmerkelijk is dat alle ingrediënten die
nodig zijn voor de gerechten in en om Pijnacker-Nootdorp
worden gekweekt en geteeld: groenten, aardbeien, tomaten,
komkommers, vlees, brood, enzovoort. De bedrijven waar 
de producten vandaan komen zijn veelal biologisch en/of
biologisch-dynamisch. 

Het boekje omvat ruim 100 pagina’s en is verkrijgbaar 
bij molen De Vang. Ook leuk om te geven als origineel
cadeautje uit de streek. De recepten uit het boekje 
zijn ook online te vinden: 
www.devang.nl/heerlijk-uit-onze-streek.html
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BIj OMWONENDEN EN BEZOEKErS 
LEEFT HET BESEF VAN DE BETEKENIS 
EN WAArDEN VAN DIT LANDScHAp. 
MAAr OOK DAT HET BEHOUD VAN DEZE
KWALITEITEN NIET VANZELFSprEKEND IS.
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EEN EIGEN VISIE Op
BUYTENHOUT-WEST 1

1.1  ACHtergrond   
In de afgelopen decennia heeft het 
landelijk gebied tussen Delft, Pijnacker,
Nootdorp, Den Haag (ypenburg) en
Zoetermeer een enorme metamorfose
ondergaan. van een voornamelijk open
polderlandschap met boerderijen, is 
het veranderd in een sterk verstedelijkt
gebied (volgebouwd) met grootschalige
infrastructuur (o.a. rijkswegen A13,
A12), recreatiegebieden en glas-
tuinbouw. Binnen dat gebied is
Buytenhout-West een waardevolle,
groene enclave. Het is een levendig
landschap met plassen (de Grote Plas, 
de Dobbeplas), monumentale gebouwen zoals korenmolen Windlust,
bossen (Bieslandse Bos, wandelbos Laakweg en De Balij), het 
krekengebied, het trilveen bij de tweemolentjeskade, de Delftse
Hout met parken als het Arboretum Heempark en het Hertenkamp
en polders en weiden, waar nog steeds de historie van ontginning,
cultuurlandschap en agrarisch gebruik te zien is, inclusief de natuur-
waarden die daarbij horen.
Bij omwonenden en bezoekers van Buytenhout-West leeft het besef
van de grote betekenis en waarden van dit landschap. Maar ook 
dat het behoud van deze kwaliteiten niet vanzelfsprekend is. Want
het aantal inwoners in de regio groeit en samen met opgaven als 
klimaatverandering leidt dit ertoe, dat landschap en biodiversiteit
steeds meer onder druk komen te staan.  
Daarom heeft ‘de BuytenHouttafel’ in 2018 het initiatief genomen
om samen met een brede groep betrokkenen een ‘eigen’ gebieds-
visie voor Buytenhout-West te maken. Met het doel de kwaliteiten
van het gebied goed onder loep te nemen en ideeën te ontwikkelen
voor de versterking van het gebied als geheel. En om de partijen die
zich sterk maken voor het behoud van deze waardevolle, groene
long voor de toekomst met elkaar te verbinden. 

1.2  doelen vAn de gebiedSviSie
• Met deze gebiedsvisie, die een tijdshorizon heeft tot 2040, wil de

BuytenHouttafel duidelijk richting geven aan de toekomst van
Buytenhout-West. Het doel is ervoor te zorgen dat het gebied
gezond en veerkrachtig blijft, zodat de bewoners van de gebieden
rondom Buytenhout-West, hun kinderen, kleinkinderen en nog
vele generaties na hen van het gebied kunnen blijven genieten. 

• De BuytenHouttafel bouwt al lange tijd aan een cultuur van
samenwerking, wederkerigheid, dienstbaarheid en eigenaarschap.
Het opstellen van deze gebiedsvisie is een belangrijke stap om
aan deze gedeelde verantwoordelijkheid inhoud te geven. 

• toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld
recreatiedruk, economie en klimaatverandering, en de gevolgen
daarvan voor het gebied, zijn onzeker. Deze gebiedsvisie biedt
houvast bij het omgaan met deze onzekerheden. Door vast te
houden aan de kernwaarden en de visie blijven we op koers.
Maar binnen de visie is er wel ruimte om flexibel/adaptief om te
gaan met onzekere ontwikkelingen die op het gebied afkomen.
onze Kernwaarden (zie hoofdstuk 3) zorgen ervoor dat de 
hoofdrichting steeds duidelijk is. 

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Magazine
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• De BuytenHouttafel wil de gebiedsvisie laten opnemen in de
gemeentelijke omgevingsvisies van Delft en Pijnacker-Nootdorp,
zodat de nieuwe ideeën over waarden, inrichting, beheer en
gebruik daarin verankerd worden. 

• De BuytenHouttafel wil een rol houden bij de verdere uitwerking
naar een omgevingsplan. om te kunnen blijven meedenken en
meebeslissen over de keuzes voor de toekomstige ontwikke-
lingen in het gebied. 

1.3  ligging en plAngebied
Deze gebiedsvisie gaat over Buytenhout-West. Aangezien Buyten-
hout-West onderdeel is van een groter landschappelijk gebied,
Buytenhout, worden afwisselend deze twee namen gebruikt in 
het document. Een relatie met Buytenhout-oost is ook gemakkelijk
te maken en tijdens de bijeenkomsten werd ervoor gepleit daar in 
de toekomst aandacht aan te geven. 1.4  Hoe deze viSie tot StAnd iS geKomen

In Buytenhout-West zijn de vrienden van Biesland actief sinds er 
op Hoeve Biesland in 2001 werd gestart met de uitvoering van 
het initiatief ‘Boeren voor Natuur’ (zie het kader op pagina 22). 

De vrienden van Biesland signaleerden in de loop der jaren 
een flinke toename van het aantal activiteiten in het gebied. 

Ze voelden behoefte aan een platform dat overzicht kon
bewaren, een wakend oog kon bieden en afstemming

van activiteiten en initiatieven kon bevorderen. 
Zo ontstond het idee voor een BuytenHouttafel: 
een laagdrempelige plek om alles wat
Buytenhout-West aangaat te bespreken en uit 
te wisselen. over de grenzen van gemeenten en

de diverse beheersorganisaties heen. 
De Buytenhouttafel werd in 2016 opgericht op

initiatief van de ‘vrienden van Biesland’, enkele
ondernemers uit het gebied en de vereniging voor

Natuur- en Milieubescherming Pijnacker. 

De BuytenHouttafel heeft de gebiedsvisie voor de omgevingswet
aangegrepen om ideeën over waarden, inrichting, beheer en gebruik
van het gebied te ontwikkelen samen met de nieuwe vormen van

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

1850 1930 1960

Hieronder: de groei van de stedelijke bebouwing in en rondom Delft tussen 1850 en 2017.

De ovale 
BuytenHoutTafel, 
een ontwerp van kunstenaar 
Tijn Noordenbos.

op 1 januari 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in. Met de
omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ont-
wikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Het doel van de
wet is om beleid en regelgeving voor ruimte en milieu integraler
en participatiever te maken. Integraal werken, of samenhangend
werken volgens de omgevingswet, gaat over het bijeenbrengen
van allerlei verschillende onderwerpen, perspectieven en belan-
gen om daar vervolgens in samenhang een afweging in te
maken. Participatie onder de omgevingswet gaat over een
ander samenspel met bewoners, bedrijven en andere belang-
hebbenden. Zodat goede ideeën meteen op tafel komen,
bestuurders betere en beter gedragen besluiten kunnen nemen
en initiatieven uit de samenleving een plek krijgen. 
De maatschappelijke doelstelling van een goede omgevings-
kwaliteit is één van de grote vernieuwingen van de
omgevingswet. Waarbij de omgevingswet een integrale 
benadering van kwaliteit stimuleert: een synthese van natuur-
lijke en milieutechnische, culturele en sociale componenten. 
omgevingskwaliteit beperkt zich niet tot objecten, maar is
gericht op de publieke ruimte als geheel, op alles wat daarin
voorkomt. Het gaat niet alleen over het visuele aspect (z.g. wel-
stand of beeldkwaliteit) maar is gericht op een goed samengaan
van gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde.

OMgEVINgSVISIE
De nieuwe omgevingswet verplicht gemeenten om een
omgevingsvisie op te stellen. Een omgevingsvisie is een 
integrale visie op de fysieke leefomgeving voor de lange termijn
en bevat de volgende elementen:

DE  OMGEVINGSWET

1. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving;

2. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik,
het beheer, de bescherming en het behoud van het grond-
gebied;

3. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te 
voeren integrale beleid.

De in een omgevingsvisie vastgelegde keuzes zijn richting-
gevend voor het omgevingsplan. 
De opstellers van een omgevingsvisie zijn vrij om zelf te bepalen
welke vorm de visie krijgt.  

Bronnen: 
Werken met de omgevingswet, mr J. van der Velde, 
www.vng.nl, 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl, 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

democratie en participatie die daarvoor nodig zijn. En vooral ook 
om meer samenwerking te bevorderen binnen het gebied en tussen
het gebied en de stad.
In het voorjaar 2018 vonden de eerste openbare bijeenkomsten
plaats met een diverse groep gebiedsgebruikers, ondernemers, 
ambtenaren, natuurverenigingen en andere belangstellenden. 

De BuytenHouttafel koos voor een stapsgewijze aanpak, om samen
met de deelnemers de kennis te ontwikkelen die nodig was om 
deze visie te kunnen maken. Een proces dat niet tot doel had om 
op de snelste manier van A naar B te komen, maar waarin het 
steeds gezamenlijk vinden van de volgende stap essentieel was om
uiteindelijk te komen tot een gedeelde ambitie.

1985 2005 2017
Bron: www.topotijdreis.nl
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•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Er waren meer dan 150 mensen intensief betrokken bij de 
totstandkoming van deze gebiedsvisie. Mensen met allerlei 
verschillende wensen en dromen. Mensen die verschillende
waarden aan het gebied hechten. En met hun uiteenlopende
geliefde plekjes. Daarom was het een langdurig proces, waarbij
alles wat er door de deelnemers werd geopperd letterlijk ‘in
kaart’ is gebracht. Die ‘waarde’kaarten vindt u op de volgende
pagina’s. En hieronder in chronologische volgorde de ‘route’
naar deze gebiedsvisie.

MENSEN, WENSEN, 
DrOMEN, pLEKKEN,
KNELpUNTEN EN 
WAArDEN

We begonnen met gebiedsverkenningen en het ophalen van 
persoonlijke observaties over gebruik, beleving en betekenissen van 
het gebied. Dit heeft een overzicht van persoonlijke/individuele
waarderingen, wensen en dromen opgeleverd.
Al deze inbreng in verschillende dialogen is vertaald naar een set
kernwaarden voor het gebied. voor de deelnemers aan het proces
vertegenwoordigen de kernwaarden hetgeen zij – als bewoners,
ondernemers en anderszins betrokkenen - belangrijk vinden in het
gebied. 

terwijl thema’s als de relatie met de stad, klimaatverandering of 
veiligheid ook steeds ter tafel kwamen, werden in vervolgsessies 
een aantal specifieke thema’s uitgediept: waterbeheer, voedsel-
productie, recreatie, afvalbeheer, mobiliteit, energieproductie en 
biodiversiteit. Daarvoor nodigden we apart deskundigen uit. om 
de relaties tussen de thema’s niet uit het oog te verliezen, zijn 
tijdens die bijeenkomsten meerdere thema’s met elkaar verbonden,
zoals recreatie en mobiliteit, en landbouw en biodiversiteit. Bij het
onderzoeken van mogelijkheden speelden steeds de eerder ge-
formuleerde Kernwaarden op de achtergrond. In totaal hebben er
negen bijeenkomsten plaatsgevonden. Er waren ongeveer honderd-
vijftig mensen actief bij betrokken. De verslagen van de bijeen-
komsten zijn te vinden op www.buytenhouttafel.nl.

juni 2019            gebiedsvisie

april 2019

maart 2019        Inspiratie-ateliers

januari 2019

november 2018 Kernwaarden in deelgebieden

september 2018 Kernwaarden
Thematische scenario’s

juni 2018 Wensen, dromen en knelpunten
Kernwaarden

mei 2018 Kwaliteiten en plekken met 
betekenis
Veldverkenningen

De verzameling van individuele waarderingen is vertaald naar collectieve kernwaarden

‘Nootdorpse plassen:
één van de parels 
van Buytenhout’

‘Hermans 
Boomhut’

‘Ik kom hier 
volledig tot rust’ ‘Leuk om een boerenbedrijf

aan de rand van de stad te
kunnen zien. Alsof je ineens

buiten de Randstad bent’

‘Het uitzicht over de 
plas met de molen is 
het mooiste stukje

Nederland’ ‘Poldergevoel van vroeger
door de aanwezigheid 

van weilanden, slootjes en
begroeiing’

‘Hier kun je de hond 
even laten rennen en 

zwemmen en heb je veel
mooie doorkijkjes’

‘We komen hier 
te weinig’

‘Ik fiets graag vanuit Delft 
naar de Bieslandse Polder.
Het is een zeer afwisselend
landschap met veel vogels’

‘Mooie, idyllische plek 
door combi van groen met

wonen en bedrijvigheid’ ‘Mooie overzichtsplek 
met het meeste uitzicht 

op verschillende elementen
in de polder’

‘Dit is de plek waar 
mensen tot rust komen 

en blij worden en 
waar gezonde groenten

groeien’

‘Belangrijkste 
weidevogelgebied 

van de wijde 
omgeving’

‘Hier zwem ik 
in de zomer’

GELIEFDE pLEKKEN

‘Belangrijk voor mij: 
routepaden en 

verbindingen tussen 
diverse gebieden’

Hier woont een kudde paarden in alle rust

Delftse Natuurwacht - 
activiteiten met kinderen in 

de Delftse Hout-natuur: snoeien
op vogeleiland, hooien

De Volkstuinen Biesland - sociale
ontmoeting – natuurbeheer - 
educatief en zelfvoorzienend

Delftse Hout - Kinder-/Stads-
boerderij - Waterspeeltuin -

Papaver - plekken waar activiteit 
is - steeds vernieuwend, passend 

in de natuurlijke omgeving

Oeverzwaluwenwand - lepelaars -
reigers - vogel-/natuurbeleving

Heemtuin - stilte, rust - 
‘Ikea-bosje’ - natuur(weide) -

bomenrand aan het water

Buurtschap Klein Delfgauw - 
Bonkerbuurt - uniek - niet aanpassen -
ondernemen -goede buren - Du Midi -

horeca - ‘pure opvoeding’ - B&B - 
restaurant - vergaderlocatie - trots op
ondernemers die dit gebied levendig 
hebben gemaakt - bewoners zorgen 

voor behoud van landelijke sfeer

Bieslandse Bos - 
wandel- en stiltegebied

Speelzone - 
wandelen - recreatie

- Biesbush - 
wilgenpaadje

Hertenkamp - natuur - grote
verscheidenheid aan (oude)
bomen, struiken, planten - 
unieke Nootdorpse plassen

Delftse Hout, Grote Plas - zwemmen - paardrijden -
hardlopen - waterplanten en -dieren - zwemwater-

kwaliteit - blauwalg -strand - recreatie - vissen - 
watervogels - vissers - ronde ‘tribune’ om water, 

mooie plek - hondenstrand - scouting

Molen Windlust - volledig
functionerende korenmolen

De Vang - horeca - 
prachtig terras - ‘entree’ 

van het gebied

Monotoon ‘nieuw’ gebied -
welk waarde voegt 
de nieuwe aanplant 

van bos toe?

‘Nieuw’ gebied - verbinding
tussen meerdere groen-

gebieden - oude, volwassen
bos is inrdukwekkend - 
heel rustig, schoon en 
netjes - afwisseling - 

mooie doorkijkjes

‘Rondje Dobbeplas’ - 
diversiteit aanbevelingen -
afwisseling met bosschages

en water - actieve recreatie -
gebied voor oud en jong -

beleven van de seizoenen -
hondenuitlaatzone

Hoeve Biesland - boerderij van de 
toekomst, goed voor mens, dier en natuur -

gezond eten, vogels - biologisch eten -
open - weidevogels - mooie plek - 
Boer Jan - Boeren voor Natuur - 

samenwerken met omliggende gebieden -
boerenbedrijvigheid  - meest oorspronkelijk

landschap - ruimte -vee- zorgboerderij -
weilandwinkel - ondergaande zon

Scouting - werkt intensief
samen met de omgeving, 

bijv. Staatsbosbeheer,
gemeente, milieuorganisaties,

scholen, omwonenden 
en ondernemers

Koekoek - wandelen -
recreatie

Vrij toegankelijk notenbos 
waar iedereen noten mag rapen:

één maand per jaar 
een drukke bedoening

Krekengebied -Benedenbos en Bovenbos -
zeer veel rust met variatie aan bomen - 
uniek natuurgebied, mooi te overzien 

vanaf wandelpad over de dijk - vogelen - 
wandelen in stilte - gevoel van rust 
en ruimte - doorkijkjes naar polder - 

mooie zonsopgang

Fietspad - mooie zicht-
punten - weidegebied en 
vele vogels - contrasten

(bedrijvigheid vs rust) 
in balans - polderkade -

natuurlijke scheiding

BuitenLeeft - biologi-
sche zelfoogsttuin - 
ontmoetingsplek -

therapie: ‘Van buiten
word je beter!’

KENMErKEN EN WAArDEN
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Meer diversiteit in bomen en planten is
wenselijk, ook meer bloeiend groen Festiviteiten in het gebied 

geven overlast, maar hebben 
wel sociaal-culturele waarde. 

Hier zit een spanningsveld tussen.

Monoculturen: populieren –
dilemma’s: bos versus 

weiland; intensief gebruik 
van het bos versus 

natuur of vogels

Spanningsveld 
natuurbehoud 

versus 
onderhoudskosten

‘Harde grens 
stad-land’

Barrière A13

Helaas blauwalg

Beheer bereklauw en 
holpijp bij viaduct

Ruiterpad loopt hier niet
door; geen veilige situatie

‘Jammer dat er overal 
veel honden rondlopen’ 

– veel hondenpoep.

Waarom zijn er geen 
wandelpaden naast 

de fietspaden?

Zorgen om economische 
ontwikkelingen versus

verkeersdruk in het gebied

‘Harde grens 
stad-land – Vanuit
natuurgebied kijk je
tegen woonwijken 

of kassen aan’

Waterkwaliteit: 
water via de

Noordpolder naar
krekengebied en

Bovenpolder (is ook
een verbeterpunt).

‘Door ontbreken van grote grazers 
krijgt bosvorming een kans’

‘Boomaanplant in rijtjes?!’

‘Noordeindseweg prachtige, maar drukke
toegangsweg naar Buytenhout-West’

‘Op de Noordeindseweg wordt 
te hard gereden’

KNELpUNTEN

Maatregelen t.b.v. beperken verkeer
Zelfvoorzienende land-
bouw die past bij het

karakter van het gebied

Fietspaden ook geschikt
maken voor ‘rondje skaten’

Verrijken circulaire 
economische mogelijkheden

Vitaliseren
Hertenkamp?

Uitbreiding recreatie-
faciliteiten voor tieners,
liefst in combinatie met 

leren respecteren natuur-
waarden van het gebied24-uurs drinkwaterpunt 

bij Knus voor hardlopers,
zoals bij zwembad

Groene geluidswering
(TU betrekken, innovatie)

Beter gebruik mogelijk 
van parkeerplaatsen 
buiten het gebied?

Natuurbegraafplaats

Aanpak blauwalg

Kans voor voedselbos/weide
met fruitbomen en struiken,

niet alleen bramenTussen het diverse groen:
meer biodiversiteit d.m.v.
bloemdragende struiken

voor alle insecten

Hoe om te gaan met afval,
met name in de zomer 

rond de plas?

Behoud polder

Herbouw molen uit 1784 Meer bankjes om op
te zitten bij mooie

uitkijkpunten

Beperk verkeer Landschapseigen- en 
aanverwante activiteiten:

schaapsherder of kooi, 
imker, bierbrouwer

Anders omgaan met energiegebruik
in het gebied

Aardwarmte voor 
het hele gebied

Verbeteren relaties met
omliggend gebied / entrees

naar Buytenhout

‘Mogelijkheden onderzoeken om 
de drukte, verkeer, recreatie 

en horeca te spreiden’

VErBETErpUNTEN

DrOMEN

THEMA’S

‘Met z’n allen de verant-
woordelijkheid nemen om op

duurzame wijze de kracht
van dit gebied te behouden’

‘Autoluwe 
Noordeindseweg’

‘Meer landschapseigen
activiteiten: herder,

imker, honingmakerij,
schaapskooi’

‘Wat voor type 
voedselproductie past bij

Buytenhout-West?’

‘Welke soort mobiliteit
past bij 

Buytenhout-West?’

‘Welke soort energie-
productie past bij 

Buytenhout-West?’

‘Over 20 jaar deze groep
weer tegenkomen als een

duurzaam netwerk’

‘Meer biodiversiteit 
en vogels’

‘Natuurwaarden 
boven economische 

groei’

‘Over 20 jaar nog 
steeds “Zen”-gebied 

en gezonde lucht’

‘Ruimte voor sociaal-
culturele activiteiten; 

duurzaam, niet verstorend’

‘Wat voor type 
afvalbeheer past bij 

een toekomstbestendig
Buytenhout-West?’

‘Wat voor type 
waterbeheer past bij 

een toekomstbestendig
Buytenhout-West?’

‘Welk type recreatie 
draagt bij aan

een toekomstbestendig
gebied?’

‘Wat voor soort 
infrastructuur past bij 

een toekomstbestendig
Buytenhout-West?’
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VErBETErpUNTEN
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DobbacabanaDobbacabana

Hop
hop!

BIES IN
BEELD

Nederland staat voor een aantal com-
plexe vraagstukken. Klimaatverandering,
de vergrijzende samenleving, de 
overstap naar hernieuwbare energie,
het nijpende tekort aan woningen en 
de verduurzaming van de landbouw.

Stuk voor stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen
zullen ervaren, in ons landschap en in onze levensstijl.

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de
ruimtelijke inrichting van Nederland. Het schetst een 
optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld en laat zien hoe 
de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel 
kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de
toekomst. 

Sabrina Lindemann was zeer
nauw betrokken bij de tot-
standkoming van de gebieds-
visie voor Buytenhout-West.
Ze leverde een belangrijke
bijdrage aan de concept-tekst
van de visie en aan de parti-
cipatiebijeenkomsten met
bewoners van het gebied die
daartoe hebben geleid. 
Haar betrokkenheid bij het
gebied werd door bezig te zijn
met haar ‘experimentele’
hopplantage op een stukje
land in de Delftse Hout. 
Hop is een belangrijk ingre-
diënt om bier mee te maken;
een gewas dat in Nederland
nauwelijks nog wordt geteeld.
toch bleken bodem en
omstandigheden hier prima
geschikt om een zestigtal hop-
planten van ruim 5 meter hoog
te laten groeien. Die leverden
een geweldige oogst aan
hop‘bellen’ op, waarmee de
lokale Delftse Brouwers een
echt ‘Delfts’ biertje wisten te
brouwen met hop van eigen
bodem. Proost!

Ieder jaar verzorgt de actieve oranjevereniging Nootdorp
een beachvolleybaltoernooi op het strand van de
Dobbeplas. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het
strand in samenwerking met Staatsbosbeheer tijdelijk 
verbreed met een flink aantal meters zand en getrans-
formeerd tot een echt ‘Dobbacabana’ waar de vele 
deelnemende teams de strijd met elkaar aangaan. 
Het toernooi is er voor iedereen, met een mooie mix van
teams die vol voor de winst gaan en teams die puur voor
de lol meedoen en soms meer aandacht hebben voor hun 
creatieve uitdossing dan voor de bal...

De ingangen van het Biesland-
se Bos zijn herkenbaar aan 
de stoere houten palen en 
balken met een karakteristiek 
wit-groen plaatje met een
afbeelding van een ‘bies’, de
waterplant die de naamgever
is van dit bos. Het Bieslandse
Bos is een jong bos, maar wel
heel gevarieerd. Samen met
De Balij vormt het een gestaag
groeiende ‘groene long’ tussen
Delft en Zoetermeer. Je kunt
er wandelen door natuurlijk
bos en nat moerasbos, er zijn
fietspaden en picknickplekken
en er wonen tal van vogel-
soorten: van sprinkhaanzanger 
tot krakeend en van de mooie
lepelaar tot de grote zaagbek.

voor het Delftse Prinsenkwartier, broedplaats voor creativiteit
en technologie, was dit aanleiding tot het initiatief Panorama
Delft 2040. Het deed een oproep aan studenten en jonge 
ontwerpers om hun voorstelling van Delft in 2040 op een
doek van 16 meter lengte weer te geven. Hieronder een
impressie van Buytenhout-West in 2040, als centraal gelegen
‘land in de stad’, door Studenten-Atelier universiteit
Wageningen.

Meer informatie over hoe heel Nederland in 2040 eruit kan
zien is te vinden op www.panoramanederland.nl

Hoe ziet Nederland eruit in 2040?

pANOrAMA NEDErLAND
Binnenste Buyten

BuytenhoutWest biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’

P         
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HET GEBIED HErBErGT EEN VErrASSEND
GrOTE HOEVEELHEID pLANTEN EN 
DIErEN Op HET LAND, IN HET WATEr 
EN IN DE LUcHT

 

Buyten
Kansen 

B        

2.1   veelzijdig gebied
Buytenhout-West is een veelzijdig groen-blauw gebied, met polders
en weiden, bos, parken, moerassen, watergangen en plassen. Door
de kwaliteit en veelheid aan biotopen, en geleidelijke overgangen
daartussen, herbergt het gebied een verrassend grote hoeveelheid
planten en dieren op het land, in het water en in de lucht. De hoge
biodiversiteit draagt bij aan de belevingswaarde van het 
gebied. uit de bijeenkomsten van de BuytenHouttafel voor 
dit visietraject kwam duidelijk naar voren dat deze veelzijdigheid 
en de afwisseling van verschillende landschappelijke gebieden 
door iedereen gewaardeerd worden, en dat men om die reden ook
graag van het gebied gebruik maakt. Dat geldt ook voor de grote
hoeveelheid planten- en diersoorten die in het gebied zichtbaar 
aanwezig is en die het gebied ook een belangrijke rol geeft bij 
de verspreiding van soorten naar omliggende onbebouwde èn 
bebouwde gebieden. 

2.2   polderlAndSCHAp en reCreAtiegebied
Buytenhout-West heeft er niet altijd zo uitgezien als nu: een land-
schappelijk gebied omringd door stedelijke bebouwing, infrastruc-
tuur en kassen. ooit behoorde het gebied tot de Hof van Delft, een
grafelijk grootgrondbezit. De eerste grote transformaties vonden
plaats in de middeleeuwen, toen de wildernis werd omgevormd 
tot weide en bouwland. toen ontstond ook het basis-
patroon van wegen en sloten, dat nu in het buiten-
gebied nog steeds grotendeels aanwezig is. 
De afgelopen zeventig jaar heeft zich een tweede
reeks grote transformaties in het gebied voltrokken.
vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw heeft
de verstedelijking in de regio gezorgd voor een
schrikbarende afname van landelijk gebied. Daarmee
zijn ook in Buytenhout-West de met name bij het
agrarisch landschap horende natuurwaarden sterk
onder druk komen te staan. tegelijkertijd is de 
betekenis van het gebied als recreatiegebied juist
toegenomen, tijdens een van de BuytenHouttafels
benoemd als ‘mensen-uitlaat-plek’: buiten zijn is
gezond en we hebben natuur nodig om te kunnen
ontspannen in ons drukke bestaan. 

In de tijd is het Hertenkamp als eerste aangelegd als cultuurhistori-
sche parel van Delft. Daarna startte de aanleg van Buytenhout met
de realisatie van de Delftse Hout. Later werden deelgebieden door
verschillende opdrachtgevers ontwikkeld: het Bieslandse Bos door
Staatsbosbeheer, de Dobbeplas door de functionele commissie
Dobbeplas, het Balijbos in het kader van de floriade 1992 en het
Wandelbos Laakweg sinds 2017 onder verantwoordelijkheid van 
de provincie. 

2IMprESSIE VAN
BUYTENHOUT-WEST   

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

rELATIE MET HET LANDScHAp

veranderd landschap

restanten oorspronkelijk cultuurlandschap

Bron: Karres en Brands landschapsarchitecten

Magazine
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2.3   boeren voor nAtuur
Er zijn nog maar weinig overgebleven agrarische bedrijven in het
gebied. Deze boerenbedrijven hebben een belangrijke positie. Niet
alleen omdat het boerenbedrijf ervoor zorgt dat een stuk cultuur-
historisch landschap behouden blijft. Maar vooral omdat het hier
lukt om via de visie van Boeren voor Natuur verschillende vormen
van landgebruik te integreren. Natuur, landbouw en een aantrekke-
lijk landschap voor bepaalde typen recreatie (vogelaars, rustzoekers,
genieters van het boerenlandschap, maatschappelijk boeren) gaan
hier samen door een innovatieve manier van werken. Het beschermt
kwetsbare natuurwaarden die beheer door landbouw nodig hebben
en die goed kunnen samengaan met bewuste, rustgerichte recreatie.

Boeren voor Natuur is een visie over het samengaan van natuur
en landbouw door middel van een extensief bedrijfssysteem.
Mest wordt schaars gemaakt op het bedrijf en de boer werkt
met hogere waterstanden en meer landschapselementen. 
Het bedrijf krijgt hiervoor een vergoeding op basis van een
langjarige overeenkomst. 

BIODIVErSITEIT VaN BOErENlaND 
Boeren voor Natuur is in 2001 door Wageningen Environmental
research (Alterra) geïntroduceerd als een visie voor de ontwik-
keling van het platteland en samen met onder andere boeren en
natuurbeheerders steeds verder ontwikkeld. Het concept is
gericht op versterking van biodiversiteit op boerenland, ver-
betering van de waterkwaliteit en verhoging van de landschaps-
kwaliteit, door gezonde boerenbedrijven. uitgangspunt van
Boeren voor Natuur is, dat boeren goed in staat zijn om de 
condities te scheppen voor de biodiversiteit die van oudsher
gepaard ging met het boerenbedrijf. Dit gaat vooral om de
landschapselementen van de oude cultuurlandschappen, de 
biodiversiteit van graslanden en akkers, en de voormalige 
‘outfields’ (wingebieden) zoals heidevelden en schraallanden.
Deze natuurtypen zijn over het algemeen relatief duur in het
beheer, doordat er meer arbeid in moet worden gestoken dan 
in beheer van ‘wilde’ natuur. 

DE BOEr gEBruIKT EN MaaKT HET laNDScHaP
Een ander belangrijk uitgangspunt is, dat dergelijke biodiversiteit
het product is van extensieve bedrijfssystemen en functionali-
teit van het landschap. Heidevelden, schraallanden en houtwal-
len hadden in het verleden een functie binnen het gemengde
boerenbedrijf. Weiden en hooilanden leverden voldoende mest
en compost voor de akkers. In het veenweidegebied werden riet
en boerengeriefhout gebruikt en was er een onderscheid in
intensievere huis- en extensievere veldkavels. Door de afwisse-
ling van verschraling en bemesting zijn cultuurlandschappen 
en bijbehorende biodiversiteit ontstaan. Een bedrijfssysteem
waarbinnen verschillende vormen van landgebruik een functie
hebben, kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling van het 

BOErEN VOOr NATUUr

landschap door het creëren van gradiënten (overgangen) van nat
naar droog en van (voedsel-)rijk naar arm. 

STEuN VaNuIT VrIENDEN VaN BIESlaND éN MINISTEr
Inmiddels wordt het ‘kringloopboeren’ ook voor en door andere
boeren in Nederland ondersteund en presenteerde minister
carola Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en
voedselkwaliteit) in september 2018 op Hoeve Biesland haar
visie op kringlooplandbouw in Nederland. In Buytenhout-West
zijn de vrienden van Biesland actief sinds er op Hoeve Biesland
in 2001 werd gestart met de uitvoering van het initiatief
‘Boeren voor Natuur’. Zij vormden een netwerk van mensen die
zich zeer betrokken voelen bij het gebied en hebben verant-
woordelijkheid genomen voor het creëren van maatschappelijk
draagvlak voor Boeren voor Natuur, met name omdat de aanpak
er niet alleen voor gezorgd heeft dat landbouw en natuur in dit
stedelijke landschap sterk geïntegreerd zijn geraakt, maar ook
omdat aspecten als recreatie, waterkwaliteit en klimaat er baat
bij hebben. Gaandeweg is de behoefte ontstaan de aanpak als
inspiratie te gebruiken voor een groter gebied dan Biesland,
maar ook om het te versterken voor de polder zelf door de ont-
wikkelingen in het gebied goed te blijven volgen door middel
van monitoring, zodat waar nodig bijgestuurd kan worden.

bron: www.wur.nl/nl/project/Boeren-voor-Natuur 

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

‘Natuur, landbouw en 
een aantrekkelijk landschap 
gaan samen door
een innovatieve manier 
van werken’ 

Waar vind je een gebied als Buytenhout: 
een gevarieerd landschap te midden van 
stedelijkheid - een veelzijdige plek waar
landbouw, natuurlijke rijkdom en rust elkaar
vinden en ruimte geven aan een veelheid
van mensen en activiteiten? 

Buytenhout is zo’n plek, met een gevarieerd
en dynamisch landschap, met polders, bos,
moeras en park, bedrijvigheid, verrassend
veel planten en dieren op het land, in het
water en in de lucht, met bijzondere uit-
zichten en ontmoetingsplekken. Buytenhout
is eigenlijk binnen: land in de stad. 

Buytenhout zoals het is, is er niet vanzelf
gekomen: actieve bewoners en bedrijven 
nemen er vanuit een sterk gevoel van verbondenheid met dat
landschap, verantwoordelijkheid voor de toekomst. Inspelend op
verstedelijking en klimaatverandering, bewust van de risico’s van
het verdwijnen van plant- en diersoorten (insecten!), willen we
dit bijzondere ‘land in de stad’ ook voor de toekomst op een
manier beheren en ontwikkelen die goed is voor het gebied 
zelf, en de voetafdruk buiten het gebied beperken tot positieve
waarden. 

Buytenhout gaat ook over hoe we omgaan met elkaar. relaties
tussen overheden en bewoners en bedrijven veranderen.
Buytenhout experimenteert met een grotere rol voor de 
beweging van binnenuit. Zodat de ontwikkelingen niet als losse

DE FILOSOFIE VAN BUYTENHOUT-WEST 

flodders de samenhang verstoren, maar steeds het geheel 
versterken. Dat doen we in contact met elkaar en zonder het
altijd met elkaar eens te hoeven zijn, maar wel verbonden. 
Die holistische* filosofie is niet in een paar woorden samen te
vatten, maar moeten we samen beleven, levend houden, 
koesteren. In dat bijzondere landschap te midden van de 
stedelijkheid blijven we leren en experimenteren, om het voor
nu en de toekomst, sterk te houden en nog sterker te maken.

*Holisme is het geheel van eigenschappen, tastbaar, biologisch, 
menselijk, technisch, economisch, enz., die niet alleen maar 
wel samen een geheel kunnen vormen. 



35BuytenKansen  |  november 201934 BuytenKansen  |  november 2019

‘NATUUr EN 
rEcrEATIE 
IN BALANS, 

DAT IS 
DE OpGAVE’

p deze vraag probeert de gebiedsvisie Buytenhout ook
een helder antwoord te geven. De ‘bottom-line’ van 
de visie is dat natuur en biodiversiteit leidend moeten 
zijn bij de ontwikkeling van het gebied. Hoe kijkt Stephan

Brandligt daarnaar?
‘Dat wordt de grote uitdaging voor ons. De gebiedsvisie is 
een mooi stuk werk dat is verricht door alle betrokkenen. Nu
moeten wij als gemeente aan de slag met de omgevingsvisie
voor Delft als geheel. De opgave ligt erin hoe je de Buyten-
hout-visie gaat laten ‘landen’ in de totale omgevingsvisie.’

Natuur en biodiversiteit tegenover grootschalige en intensieve
recreatie. Gaat dat wel samen?
‘Het is gelukkig een groot gebied, een groene corridor, hele-
maal doorlopend tot aan Zoetermeer. Een gebied waar je veel
verschillende invullingen vindt: de twee grote recreatieplassen

waar heel veel mensen komen, maar ook de Hertenkamp en
het Krekengebied waar het veel stiller is. Al die verschillende
sferen zijn goed beschreven in de gebiedsvisie Buytenhout-
West. Mensen moeten erheen kunnen, dat is de basisfunctie.
Maar liever niet overal evenveel. Dat is een zoektocht, hoe
krijg je dat voor elkaar?

We hebben verschillende
ondernemers gesproken 
die zeggen: ‘We hebben 
als bedrijven natuurlijk
behoefte aan een goede
bereikbaarheid, maar we
onderkennen dat dat ook
tegen je kan gaan werken.
Het gebied is zo in trek dat
je moet uitkijken dat het
niet ten onder gaat aan
haar eigen succes. Wat
vind je daarvan?
’We hebben erover na-
gedacht om parkeer-
terreinen dieper in het
gebied te sluiten en 
die naar de randen te 
verplaatsen. Dat is nog
steeds iets waar we naar
kijken, hoe we dat gaan
inrichten. Die mobiliteits-
shift speelt in heel Delft.
We bouwen veel en dat
gaat nog wel een aantal
jaren zo door. Daardoor
krijgen we meer in-
woners, maar willen niet
meer auto’s in de stad. 
Er moet meer gefietst
worden. vooral in dit
gebied. Als je in Delft

De grote zwemplas is voor Delft echt een hotspot, daar gaan
veruit de meeste mensen naartoe, vooral op mooie zomer-
dagen en dat moet ook zo blijven – die behoefte is heel 
duidelijk. tegelijk zie je de hardnekkige problemen die we
daar hebben met blauwalg. Je ziet dat natuur en recreatie
elkaar daar bijten. Enkele jaren geleden hebben we samen met
het Hoogheemraadschap een project ingezet om de blauwalg
onder controle te krijgen. Er is gebaggerd, maar dat was
helaas niet genoeg. Nu wordt er ook met allerlei natuurlijke
maatregelen geprobeerd om de blauwalg weg te krijgen. 
Dat lukt niet meteen. Er zijn nieuwe oevers aangelegd, een
drijvend eiland; dat zijn allemaal biodiversiteitsmaatregelen.
Het ecologisch evenwicht moet zo worden dat de blauwalg
minder kans krijgt.’

Als je de kaart van het hele gebied bekijkt, lijkt het recreatieve
zwaartepunt nogal aan de Delftse kant van Buytenhout-West 
te liggen? Beoordeel ik dat goed?
‘Nee, je kunt dat niet zo strikt scheiden. overal is er aandacht
voor natuur en ecologische elementen. Maar inderdaad is 
het niet overal even druk. Aan de ‘Pijnacker-kant’ kan de 
Dobbeplas ’s zomers flink druk zijn. De Hertenkamp en 
BuitenLeeft zijn rustige, relatief onbekende plekjes aan de
Delftse kant. De Korftlaan bij de Papaver en de camping is
voor Delft natuurlijk wel de toegangspoort tot het gebied,
daar zal het altijd druk zijn. We willen dat het hele gebied in
een goede balans is. We zullen geen wegen verbreden om 
bijvoorbeeld de boerderij en de Weilandwinkel beter bereik-
baar te maken. We willen auto’s juist aan de randen van het
gebied houden. Je moet vooral op de fiets en lopend het
gebied in.’

Stephan Brandligt is al zeven jaar wethouder in Delft. In die periode beheerde
hij verschillende wisselende portefeuilles, maar al vanaf het begin valt 
de Delftse Hout onder zijn verantwoordelijkheid en is hij betrokken bij alles 
wat daar gebeurt. ‘Het gebied wordt steeds drukker bezocht. Dat is natuurlijk
niet zo gek, want er komen steeds meer mensen omheen te wonen, aan alle
kanten. De druk neemt toe en het belang van het gebied voor mensen als plek
om te ontspannen en te recreëren daarmee ook. Maar we willen dat 
natuur, ecologie en biodiversiteit overeind blijven. Dat is bepalend 
voor de kwaliteit van het gebied. De vraag is: hoe gaan we dat met die 
toenemende druk combineren?’

O

STEpHAN BrANDLIGT:
‘HOE LAAT jE DE BUYTENHOUT-
VISIE ‘LANDEN’ IN DE TOTALE
OMGEVINGVISIE?’

‘We willen auto’s aan de randen van het gebied
houden. Je moet er juist op de fiets en lopend in’

Wethouder Stephan Brandligt wil kansen 
benutten met creativiteit
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woont, woon je altijd op fietsafstand van de Delftse Hout.
Maar meer fietsen leveren ook weer een nieuw probleem:
waar laat je die fietsen allemaal? De druk op de fietspaden
neemt enorm toe. ook daar hebben we nog flink wat klusjes
te doen.’

Je zei net dat je ook verantwoordelijk bent voor andere Delftse
groengebieden. Zoals daar zijn?
‘Aan de zuidkant van Delft heb je het Abtswoudse bos, veel
rustiger, maar groter dan de Delftse Hout. En Kerkpolder aan

de westkant. Ga je
proberen mensen te
spreiden over die
gebieden? Dat is 
niet zo eenvoudig.
Mensen in ypen-
burg en Delft-Noord
gaan daar niet heen.
Logisch, want de
Delftse Hout is
dichtbij en heeft ook

meer voorzieningen. Die heb je elders niet zomaar gereali-
seerd. De Delftse Hout blijft hoe dan ook het belangrijkste
recreatiegebied van Delft. Wellicht kunnen de andere gebie-
den verder ontwikkeld worden, maar het zal zeker niet rusti-
ger worden in Buytenhout-West.’ 

Onderschrijft de gemeente Delft wat er in de gebiedsvisie 
Buytenhout-West staat?
‘Wat mij betreft wel. We houden er rekening mee bij de ont-
wikkeling van de omgevingsvisie voor heel Delft. Mijn collega-
wethouder Martine Huijsmans is daarmee bezig. Maar dat
proces moet eigenlijk nog beginnen. Het wordt een opgave
om de ecologische en recreatieve waarden te combineren.
We hebben onlangs een oeverzwaluwwand gerealiseerd met
het oog op biodiversiteit. Dat gaat prima samen met een
recreatieve functie voor vogelspotters. Het is zeker niet zo
dat het een het ander altijd uitsluit. Er zijn altijd creatieve
oplossingen te bedenken. Maar er liggen ook andere opgaven:
de waterhuishouding is heel belangrijk, daar kijken we ook
naar.’ 

En wat betekent Buytenhout-West voor Stephan Brandligt 
persoonlijk?
‘Ik fiets er veel en graag. Ik maak verschillende lusjes naar 
Pijnacker en Zoetermeer. Gewoon op m’n stadsfiets, daar
fiets ik best hard op... En ik wandel er vaak. Dan zet ik mijn
fiets bij café Du Midi en loop ik het krekengebied in. Ik kom
ook graag bij de boerderij van Jan Duijndam als er bijvoor-
beeld een lokaal foodfestival is. Erg leuk allemaal.
En gelukkig is het virulypad nu net heropend. De bodem was
daar erg slap en verzakt, waardoor er grote scheuren in het
wegdek zaten. We hopen dat dat nu voor lange tijd verholpen
is. De toekomst zal het leren.’

Zou je nog een persoonlijke hartenkreet willen uiten naar de
gebruikers van de Buytenhout-West?
‘Maak vooral veel gebruik van het gebied maar respecteer het
ook. Geniet ervan en wees er zuinig op!’

‘Het wordt een opgave 
om ecologische en recreatieve 
waarden te combineren’

‘Leuk dat dit best wel
dicht bij huis is’
Eline (15) komt graag bij de Dobbeplas om te skeeleren. 
‘Op deze baan zijn er trainingen op maandag. Ik train zelf op
vrijdagen in Rijswijk, maar in mijn vrije tijd doe ik graag een
rondje Dobbeplas. Liefst met mijn zus, want dan kunnen 
we afwisselend voor elkaar rijden en de wind breken.’ Om 
prettig te kunnen skeeleren is vooral de kwaliteit van het
asfalt belangrijk. ‘Hoe nieuwer hoe fijner, maar vooral: 
zonder scheuren. Want als je daar inkomt, val je best wel
hard.’ Eline vindt het rondje Dobbeplas vooral fijn omdat je
daar schaduw van de bomen hebt en minder wind dan op
de baan. ‘En ik vind het gewoon leuk om in de natuur te zijn,
dat vooral. Ik kom hier ook wel om een rondje te fietsen. 
En in de zomer om te gaan waterfietsen of varen met een
opblaasbootje. Ik vind het leuk dat dit best wel dicht bij 
huis is. In de stad wordt wel wat aan groen gedaan, maar
alsnog zit je in een stad. 
Dan is het leuk dat je dit dichtbij hebt. Dat je kan barbecuen
op het grasveld en in de natuur kunt zijn.’ Hoewel de 
skeelerbaan in de winter ook een ijsbaan is, heeft Eline er
nog niet geschaatst. ‘Wel bij Knus, maar niet hier. Ik heb
een gracht voor mijn deur…’
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ElINE

Buytenhout-West biedt heel veel mogelijkheden
voor jongeren. Je kunt van alles doen in het gebied:
sporten, spelen, zwemmen, in een bootje varen, of
gewoon lekker de natuur in. Wat vinden ze zelf
eigenlijk van Buytenhout-West?

VrijBuyters!Tekst An i t a  Boone
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‘EVEN 
TOT rUST 

KOMEN IN 
DE NATUUr, 

DAT HEEFT 
IEDErEEN 

NODIG’
eert van Poelgeest was in de jaren ’80 betrokken bij
de oprichting van de KNNV Delfland, de vereniging
voor veldbiologie. Daarvan is hij sindsdien het gezicht.
Een onvermoeibaar voorvechter voor alles wat groeit

en bloeit. ‘De interesse voor de natuur heb ik van mijn
ouders’, zegt Geert. ‘Als kind was ik altijd op hun volkstuintje
te vinden. In de zomer sliepen we daar en kon ik letterlijk de
hele dag genieten van alles wat er leefde. Ik herinner me nog
heel goed dat ik aan de rand van de sloot stond met een
schepnetje. Een keer door het water halen en je had een net
vol met stekelbaarsjes. Schitterend!’

Iedereen denkt dat ik 
de grootste natuur-
liefhebber ben, maar
eigenlijk is mijn vrouw
nog ‘erger’. Ze heeft
jarenlang poppenhuizen
gebouwd, maar toen
iemand haar een foto

van een stadsreus liet zien, een grote zweef-
vlieg, was ze opeens om. Sindsdien maakt ze
massa’s foto’s van planten en insecten in de
regio. Dat doe ik ook, maar ik kan haar nauwe-
lijks bijhouden. We noteren ook allebei welke
soorten we zien. Zij zit aan de 3535; ik aan
2923. Er is dus nog wel wat werk aan de 
winkel.’  

Hij lacht erbij. Natuurlijk. Want iemand die door
planten en bloemen is gegrepen, is vanzelf een
gelukkig mens. Geert voelt dat ook zo als hij 
de Buytenhout bezoekt. ‘Het is een bijzonder

gevoel als je onder het viaduct van de Bies-
landsekade rijdt en dan opeens in het groen
bent. Eerst de recreatie van de kinderboerderij,
De Papaver, de Schaapskooi en het Heempark.
Die is echt top! En een stukje verderop kom je

Het zette hem op het spoor van de tuinbouwschool Linnaeus,
een logische stap voor iemand met groen bloed. ‘Ik werd in
eerste instantie hovenier, gaf natuurgidsencursussen en
kwam in de jaren tachtig bij de gemeente Delft terecht, op de
afdeling Natuurzaken. Daar heb ik onder andere meegewerkt
aan het opzetten van De Papaver, het milieu-educatiecentrum
aan de Korftlaan. Het mooiste aan mijn werk voor de gemeen-
te was, dat ik op mijn fietsje van school naar school reed om
de leerlingen over de natuur te vertellen. Met zo’n leskoffer
vol materialen. Dat was een prachtige tijd. Ik heb mijn vrouw
overigens ontmoet tijdens een van de gidsencursussen. 

Geert van poelgeest geniet van alles 
wat groeit en bloeit

geert van Poelgeest voelt zich in de Buytenhout als een kind in een
snoepwinkel. Weer of geen weer, de geboren amsterdammer vindt er
altijd iets om van te genieten. Zoveel soorten planten en dieren, zoveel
verschillende sfeerbeelden in elk seizoen van het jaar. Je zou bijna 
vergeten dat je middenin het drukste stedelijke gebied van Nederland
bent. ‘Maar ik voel me niet alleen een ‘consument’ van het natuur-
gebied’, zegt hij. ‘Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan het behoud
ervan. Ik hoop dat steeds meer mensen zo gaan denken.’

G

GEErT VAN pOELGEEST: ‘NIKS 
IS ZO rUSTGEVEND ALS EEN 
pAAr UUr DOOr DE NATUUr
WANDELEN EN FOTO’S VAN
BEESTjES EN pLANTEN MAKEN’

‘Die weidsheid 
van de polder. 
Ik voel me daar 
helemaal thuis.’
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Vlotvaarders
Stig (11) en Liz (9) zijn broer en zus en wonen in Ypenburg.
Dat is vlakbij Speelbos Biesbush (kruising Bieslandse-
weg/Hazenpad). Toch komen ze er niet zo vaak. Net als
veel kinderen van hun leeftijd gaan ze in hun vrije tijd 
liever gamen, binnen spelen met vriendjes of naar speel-
tuintjes in de wijk. Wat zou er in de Biesbush moeten 
veranderen om het voor hen aantrekkelijker te maken? 
Liz: ‘Ze zouden hier meer buitenspeeldingen moeten heb-
ben, en niet alleen maar natuurdingen zoals boomstammen
waar je overheen kunt lopen. Houten schommels bijvoor-
beeld, zodat het hier wat voller wordt. En dat het wel tus-
sen de planten staat, maar dat je niet op de planten hoeft
te zitten.’ Stig: ‘Of een glijbaan en als je daar dan vanaf
gaat, kom je in het meertje terecht.’ Liz vindt dat niet zo’n
goed idee: ‘Dan word je hartstikke vies!’ En als het water
nu schoon genoeg is om in te zwemmen? Stig ziet het wel
zitten. Wat hem betreft kan er in het meertje nog een
trekvlot bijkomen, zodat je elkaar kunt kruisen. Moeder
Alice: ‘Dit is allemaal ruwe natuur, maar het mag iets 
geciviliseerder, zodat het meer aanzet tot activiteit. Laatst
waren we bij het Monkeybos in Meijendel, Den Haag.
Daar is veel meer te doen en dat is ook heel natuurlijk. Op
deze plek komen ook wel mensen, maar echt veel gebruikt
wordt het niet. Terwijl het wel heel fijn is om hier te zijn.’

STIg EN lIZ

Buytenhout-West biedt heel veel
mogelijkheden voor jongeren. Je kunt

van alles doen in het gebied:
sporten, spelen, zwemmen, in een
bootje varen, of gewoon lekker de

natuur in. Wat vinden ze zelf eigenlijk
van Buytenhout-West?
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dan in de weidsheid van de polder. Ik voel me daar hele-
maal thuis. Ik heb altijd een loep en mijn camera bij me.
Altijd zoeken naar beestjes en mooie uitzichten. De zwa-
luwenwand die in de polder staat, die is prachtig. Als je 
een beetje geduld hebt, kan je er zoveel vogels zien. En
echt niet alleen zwaluwen. Van alles. Tot tureluurs aan toe.
Je moet er gewoon oog voor hebben. En natuurlijk niet
alleen voor vogels. Ik kan ontzettend genieten van de 
bloemen in de polder. Vooral boterbloemen vind ik prach-
tig. Maar er zijn veel meer soorten. En natuurlijk zijn er de
seizoenen. Op elk moment van het jaar is de hemelkoepel
weer anders. Vooral als je op het Heempad achter IKEA
bent, heb je prachtige, steeds verschillende vergezichten.
Daar kom ik heel graag. Al jarenlang.’

De ontwikkelingen die door de BuytenHoutTafel in gang
zijn gezet, kunnen op warme steun van Geert van Poel-
geest rekenen. ‘Je moet er niet aan denken wat er met de
polder kan gebeuren, als je niet van binnenuit duidelijk
maakt dat je het gebied wilt behouden en versterken.

Daardoor kan je voorkomen dat partijen in het gebied gaan
bouwen. Of op een andere manier de rust verstoren. Ik
vind het boeren kringloopbedrijf van Jan Duijndam een
goed voorbeeld van hoe je op een verantwoorde manier
met de toekomst van de polder omgaat. De BuytenHout-
Tafel is deels uit zijn visie voortgekomen. Ik ben een paar
keer bij de overlegsessies geweest en daar ben ik enthou-
siast over. Er worden stappen in de goede richting gezet.’  
Die richting mag wat Geert van Poelgeest betreft best nog
meer uitgaan van de biodiversiteit in het gebied. ‘Die was
tot voor een jaar of vijftien enorm. Veel groter dan hij nu
is. Dat heeft te maken met natuurbeheer en daar zijn 
keuzes voor nodig. Het komt feitelijk hier op neer: ‘laat
leven en afsterven’. De natuur reguleert zichzelf; wij 
moeten haar daarbij zo min mogelijk in de weg lopen.’

Voor stadsmensen, die vaak geen idee hebben waar ze
doorheen lopen of fietsen als ze in de Buytenhout zijn,
heeft Geert een tip. ‘Ga erheen en laat je bijpraten door 
de organisaties die in het gebied actief zijn. Daardoor leer
je de polder kennen en wordt hij opeens een heel stuk
mooier dan hij al was. En neem natuurlijk je verrekijker en
je camera mee. Er is niks zo rustgevend als een paar uur
door de natuur wandelen en foto’s van beestjes en planten
maken. We hebben het allemaal druk en moeten gewoon
af en toe iets anders doen. De natuur is daarvoor gemaakt.
Dat ben ik tijdens mijn leven steeds meer gaan beseffen.’
De natuurliefhebber doet er een fraaie uitsmijter bij. 
‘Spinoza zei iets als ‘Doe het goede, maar heb plezier’. 
Dat is mijn steentje…’

‘De natuur reguleert zichzelf. 
Wij moeten daarbij zo min mogelijk 
in de weg lopen.’
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FraNS BOSMaN
Bewoner Buytenhout

ls ik om me heen zie hoe commercieel veel
ondernemers in het gebied bezig zijn, dan
denk ik: 'Dat mag wat mij betreft wel een
beetje minder'. Ik heb de enig overgebleven

boerderij in Klein Delfgauw destijds gekocht om die
ook in stand te houden. Op een niet-commerciële
basis. Verder zie ik om me heen vakantiewoningen,
een cateringbedrijf, een kinderdagverblijf, een 
vergadercentrum en een horecabedrijf. Allemaal
omdat het gebied zo mooi is, dat iedereen daar wil
komen. Maar je vraagt je af wat dat uiteindelijk 
met het gebied doet.

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

BuytenMensen

A

’

‘

VrijBuyters!
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KErNWAArDEN HELpEN BIj DE ONDErBOUWING
VAN KEUZES WAArOM BEpAALDE AcTIVITEITEN 
EN INGrEpEN WEL ÓF NIET pASSEND WOrDEN
GEVONDEN IN HET GEBIED. 
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voorkeur dragen ze positief bij aan één of -liever nog- meerdere
kernwaarden. 

We hebben in een aantal bijeenkomsten geoefend aan de hand 
van denkbeeldige ingrepen in het gebied. voor uiteenlopende, 
hypothetische veranderingen in het gebied hebben we gediscus-
sieerd  over de manieren waarop die de kernwaarden versterken 
of verzwakken en bekeken of de kernwaarden voldoende houvast
boden om een oordeel te vellen over de mogelijke wenselijkheid 
van die veranderingen. Zo zijn we gekomen tot een definitieve set, 
voldoende onderscheiden en onderscheidende kernwaarden voor
Buytenhout-West.

3.1   identiteit en KernwAArden AlS bASiS 
         voor de gebiedSviSie
De kernwaarden vatten samen hoe de deelnemers aan het proces
van visievorming - bewoners, recreanten, ondernemers en andere
betrokkenen – de kwaliteiten van het gebied waarderen. En welke
kwaliteiten zij dus voor de langere termijn willen behouden en 
versterken. 
De kernwaarden kunnen gebruikt worden als afwegingskader: ze zijn
bedoeld om te helpen bij de inhoudelijke onderbouwing van keuzes
over waarom bepaalde activiteiten, ingrepen of andere initiatieven
wel óf niet passend worden gevonden in dit gebied. Ze zijn passend
als ze in ieder geval niet afdingen op de kernwaarden, maar bij 

3ONZE KErNWAArDEN 
•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Ecosystemen

variatie en afwisseling,
zichtlijnen, doorkijkjes,
weidsheid, groen, 
water & lucht, 
ruimte voor het oog.

met hoge diversiteit
Het veelzijdige landschap van Buytenhout-West
omvat onder meer polders en weiden, bos, 
moerassen, watergangen en plassen. Door de
kwaliteit en veelheid aan biotopen en geleidelijke
overgangen herbergt het gebied een verrassend
grote hoeveelheid planten en dieren op het land,
in het water en in de lucht. De afwisseling in
landschapstypen zorgt voor contrast en variatie
met bijzondere doorkijkjes en uitzichten. 
De verschillende landschapstypen maken 
verschillende vormen van recreatie mogelijk.
Behoud en versterking van deze landschappelijke
veelzijdgheid zijn essentieel.

KErNWAArDE 1
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Samenhang

initiatieven en activiteiten
die elkaar en het gebied 
versterken (passend bij 
de aard van het gebied).
bevorderen van 
natuurlijke balans.

delen versterken het geheel,
het geheel versterkt de delen

KErNWAArDE

Het is belangrijk dat activiteiten, initiatieven,
gebruik en functies toegevoegde waarde 
hebben voor het hele gebied Buytenhout-
West en de mensen die hier wonen, werken 
en recreëren. Zij versterken in wederzijdse 
wisselwerking elkaar en het gebied en daar-
mee de sociale, ecologische en economische
vitaliteit. Dit reikt verder dan het gebied zelf 
en neemt in beschouwing hoe activiteiten, 
initiatieven, gebruik en functies ook invloed
hebben op de bredere omgeving en op 
mondiale vraagstukken (zoals bijvoorbeeld 
het klimaat).

3
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•Gebiedsvisie Buytenhout-West•Gebiedsvisie Buytenhout-West

cultuur-historisch

behoud van cultuur-
historisch landschap, 
zichtlijnen, weidsheid, 
ruimte voor het oog, 
verhalen.

open landschap

KErNWAArDE

Je kunt nog steeds restanten herkennen van het oude polder-
landschap in Buytenhout: de molens van het droogmalen, sloten 
en dijken, de weilanden met de koeien en de boerderijen van 
Klein Delfgauw. Het zijn sporen van menselijk handelen in het 
verleden die verhalen vertellen en van grote waarde zijn voor het
heden. Deze sporen zijn, samen met de karakteristieke openheid
van het landschap, het water en de vrije uitzichten, kenmerkend
voor dit polderlandschap en deze willen we behouden en 
versterken.

2

land

groene long, natuur 
in relatie met de stad, 
klimaatadaptatie, 
hoogwaardige 
natuurbeleving.

in de stad
Buytenhout-West is een groene long te midden van sterk 
verstedelijkte gebieden: een uitnodigende plek voor jong en oud,
voor verschillende activiteiten en functies, waar je van alles kunt
doen. Het is een veelzijdig groenblauw gebied, waar landbouw,
natuurlijke rijkdom, recreatie en rust elkaar vinden en ruimte 
bieden aan een veelheid van mensen en activiteiten. Deze groene
long is voor mens en natuur onmisbaar, zij zorgt voor een prettig
leefklimaat; zonder dit kwetsbare natuurlijke fundament is er 
geen gezonde stad.

KErNWAArDE 4



47BuytenKansen  |  november 201946 BuytenKansen  |  november 2019

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Plek voor onthaasten 

openheid, ruimte om je heen,
groen, sereniteit, stilte, 
balans tussen mens en natuur.

en ontspannen

KErNWAArDE

In een wereld met toenemende onrust en drukte zijn rust en 
ruimte een schaarse goederen die alleen maar belangrijker 
worden. In Buytenhout zijn rust en ruimte in een gevarieerd 
landschap een kernkwaliteit: hier kunnen we onthaasten en 
ontspannen.

5

Verbondenheid
Collectieve verantwoordelijk-
heid nemen, verbindingen 
met elkaar, met de omgeving,
de bodem, de geschiedenis,
betrokkenheid, zorg dragen.

KErNWAArDE

Buytenhout-West is een kwetsbaar ecosysteem
te midden van stedelijkheid. Actieve bewoners,
gebiedsgebruikers en betrokken gebieds-
gebonden bedrijven nemen, vanuit een gevoel
van verbondenheid met, en zorg voor het gebied
met elkaar, verantwoordelijkheid voor een 
toekomstbestendig Buytenhout-West. Dat doen
zij op sociaal, ecologisch en economisch niveau.

6
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WE KIEZEN ErVOOr KWETSBArE 
WAArDEN IN HET GEBIED, DE NATUUr 
EN BIODIVErSITEIT, MAAr OOK rUST 
EN STILTE VOOrOp TE STELLEN.
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4.1   voorop Stellen vAn de meeSt KwetSbAre 
         wAArden
We kiezen ervoor de meest kwetsbare waarden in het gebied, de
natuur en biodiversiteit, maar ook rust en stilte en bijzondere cul-
tuurhistorische elementen, voorop te stellen. Deze staan het meest
onder druk van de (groeiende) recreatiebehoefte, verstedelijking, de
bedrijvigheid, de daarmee gepaard gaande verkeersbewegingen en
andere mobiliteit in en langs het gebied. De natuur en de rust in
Buytenhout-West zijn wel
de basis voor de unieke
waarde die het gebied heeft,
voor zichzelf, en voor recre-
anten en bewoners van
omliggende gemeenten. Het
zorg dragen voor deze
kwetsbare waarden is dus
leidend voor alle ander acti-
viteiten. Daarom is het van
belang dat er tegenover
deelgebieden met intensie-
vere recreatie, ook deel-
gebieden zijn waar de natuur
meer met rust wordt 
gelaten. Zorgvuldig beheer
in het gebied is tijdrovend,
maar van groot belang. 
Door goed voor deze meest
kwetsbare waarden te blij-
ven zorgen kan Buytenhout-
West ook in de toekomst
belangrijke functies voor 
de regio blijven vervullen m.b.t. het gezond houden van mensen, 
dieren en planten, maar ook voor het produceren van goed voedsel
en het omgaan met klimaatverandering.

4.2   buYtenHout-weSt levert tegendruK
De veelzijdige betekenis van Buytenhout-West voor het grotere
gebied wordt onder druk gezet als het gebied verder verkleind 

wordt door verstedelijking, of verstoord wordt door een teveel aan
recreatie, grootschalige festivals of horeca. 
Zuid-Holland heeft een verstedelijkingsopgave van ongeveer
230.000 woningen tussen 2010 en 2030. Een deel daarvan, zo’n
80.000 woningen, is al gebouwd. Dan blijft er nog een opgave van
zo’n 150.000 woningen over . ook in Buytenhout zal deze enorme
groei van inwoners voelbaar zijn, onder andere door een toename
van bezoekers en hun behoefte aan meer (recreatieve) voor-

zieningen. De behoefte aan lokale recreatiemogelijkheden zal 
ook toenemen door demografische veranderingen of omdat we 
vanwege het klimaat minder verre vakanties gaan hebben. 
De groene, open ruimte, als tegenhanger van de stedelijke 
dynamiek, zal in de toekomst nóg belangrijker worden voor het 
vinden van rust, ruimte en andere leefkwaliteiten.

4VISIE Op HOOFDLIjNEN

•Gebiedsvisie Buytenhout-West
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In Buytenhout-West gaan de betrokkenen zorgen voor ‘tegendruk’,
door: 
• het actief stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven die 

de kernwaarden van het gebied versterken; 
• waar mogelijk functies te combineren;
• waar mogelijk de verbindingen tussen stad en land te versterken

en ‘het land’ bij wijze van spreken ook in de stad (of kassengebied)
te laten doordringen door creatief ontwerpend om te gaan met
barrières zoals viaducten, harde stadsgrenzen of verharding;

• het maken van aantrekkelijke routes voor langzaam verkeer 
(zoals fiets- en voetpaden) waarmee parkeer- en verkeersdruk 
verminderen; 

• deelgebieden die nu nog weinig gebruikt 
worden, maar wel geschikt zijn voor inten-
siever gebruik, beter benutbaar maken;

• in overleg te bepalen waar beheer versterkt
kan worden in deelgebieden die dat nodig
hebben en daar plannen voor ontwikkelen en
die ook uitvoeren;

• verder te gaan met het vergroten van de
betrokkenheid van uiteenlopende partijen 
bij het gebied in het algemeen en bij 
de visievorming en -uitvoering in het 
bijzonder; 

• laten zien en communiceren wat het gebied
uniek maakt en te bieden heeft: natuur, 
biodiversiteit, recreatieve mogelijkheden, 
ruimte, gezondheid, het bijdragen aan schone
lucht en schoon water, verkoeling, voedsel-
productie, openheid, enzovoort;

• nog meer aandacht te besteden aan natuur-
educatie, -bewustwording en -beleving.

4.3   FunCtieS vAn buYtenHout-weSt 
         voor de regio

RECREATIE uit de uitwisseling met alle betrokkenen voor het
maken van de visie kwam steeds heel duidelijk naar voren dat er
grenzen zijn aan de recreatieve functie, ook al is die op zichzelf 
heel belangrijk door de ligging van het gebied. Zowel de aard als 
de omvang van de recreatie moeten blijven passen bij het karakter 
en de draagkracht van het gebied. Dat betekent dat vormen van
recreatie, waarbij genieten van natuur, ruimte en rust belangrijke
elementen zijn, leidend zijn en blijven voor het recreatief gebruik 
van het gebied.

BRON VAN BIODIVERSITEIT (ECOLOGISCHE VERBINDINGEN)
voor de robuustheid van de ecologie in Buytenhout-West is het
wenselijk dat het gebied beter verbonden wordt met andere groene
gebieden in de omgeving (o.a. Groenzoom, Zuidpolder, Buytenhout-
oost) en met de stad. via die ecologische verbindingen kunnen 
planten en dieren ook vanuit Buytenhout-West migreren naar 
omliggende groene en stedelijke gebieden.

KLIMAATADAPTATIE Naast het tegengaan van klimaatverandering
door vermindering van broeikasgasemissies, is ook het opvangen 
van de gevolgen van reeds optredende klimaatverandering een
belangrijke opgave voor de regio. Buytenhout-West kan op verschil-
lende manieren bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van
klimaatverandering:

DE rOL VAN KAArTEN
We hebben het tijdens het maken van de gebiedsvisie veel
gehad over kaarten. Ze leverden steeds veel discussie op. Hoe
specifiek word je? Waar liggen de grenzen van deelgebieden?
Hoe richtinggevend is een kaart nog als hij gebaseerd is op ‘vlek-
ken’? En soms kwam de term ‘witte vlekken’ boven dwarrelen.
Maar wat is ‘wit’? Wat wit is voor de één, is juist heel kleurrijk of
belangrijk voor de ander. Kaarten zijn tweedimensionaal, ze zijn
er letterlijk toe in staat de dingen ‘plat te slaan’. Ze presenteren
keuzes als feiten, maar zijn vervolgens onherroepelijk voor meer-
dere interpretaties vatbaar. Een slechte timing van het presen-
teren van een kaart kan funest zijn voor een proces waarin we
ruimte nastreven voor discussie en argumenteren over en weer. 
Stel dat we stiltegebieden presenteren op de kaarten – wat
betekent dat dan voor de andere deelgebieden? Soms wordt
juist ook in die drukkere gebieden het streven naar meer stilte
breed gewaardeerd. De kaart roept dan meer vragen of weer-
stand op dan dat die antwoorden biedt. Een ander bekend 

voorbeeld uit het verleden is gebieden te kwalificeren als ‘land-
bouw’ of ‘natuur’. Dat heeft allerlei reacties teweeggebracht:
speculatie, angst voor beperkingen, belemmering van holistisch
denken. 
Juist voor onze visie, waarbij we ervoor hebben gekozen 
kernwaarden als ‘soortenrijkdom’ en ‘rust’ voorop te stellen en
daarmee te integreren in alle vormen van ‘ontwikkeling’, is het
dus van belang uitermate voorzichtig te zijn met kaartmateriaal.
Want wie trekt de streep (ook al is het een stippellijn), of kleurt
het vakje in (ook al is het een vage kleur), en met wat precies in
het hoofd? De werking van kaarten is dus iets om veel rekening
mee te houden. Kaarten, en bijbehorende zonering, zijn niet weg
te denken uit de ruimtelijke planvorming. Maar ze staan er ook
om bekend brokken te kunnen maken. In het proces van de
Buytenhouttafel zijn er op een enkele keer na nog nauwelijks
kaarten gepresenteerd. Het nu wel doen in het visiedocument
voelt op zijn minst voorbarig. 

DrUK EN
TEGEN-
DrUK

• Water en groen (bos) in Buytenhout-West geven op warme dagen
de mogelijkheid verkoeling te zoeken;

• Het gebied kan regenwater vasthouden (buffering);
• Het gebied biedt (beperkt) ruimte voor (droge) waterberging;
• Het gebied laat zien hoe zorgvuldig intensief beheer en werken

volgens kringloopdenken de negatieve ecologische voetafdruk 
kan beperken en de positieve juist kan optimaliseren.

In Buytenhout-West zien wij geen ruimte voor de grootschalige
opwekking van duurzame energie. Mogelijkheden voor kleinschalige
energieopwekking en streven naar zelfvoorzienende ondernemingen
zouden verder onderzocht moeten worden. 

VISIE Op HOOFDLIjNEN

•Gebiedsvisie Buytenhout-West



53BuytenKansen  |  november 201952 BuytenKansen  |  november 2019

DE MENSEN VAN BUYTENHOUT
Bewoners, gebruikers, bezoekers, liefhebbers: eer dan 150 mensen waren betrokken bij de totstandkoming van

deze gebiedsvisie Buytenhout-West. Een bont gezelschap van
bewoners, ondernemers, gebuikers, bezoekers en liefhebbers van
het gebied heeft met niet aflatend enthousiasme gewerkt aan 

dit kloeke document, waarmee bestuurders en beleidsmakers aan de slag
kunnen om hun omgevingsvisies vorm te geven. 
De laatste bijeenkomst van de BuytenHoutTafel vóór het verschijnen van
BuytenKansen was een mooie aanleiding om met een groot deel van de
betrokkenen op de foto te gaan. En dat leverde dit zonnige plaatje op, met
veel lachende gezichten. Begrijpelijk, want er was veel tevredenheid en
trots over wat er samen gerealiseerd is te bespeuren bij de aanwezigen.
En dan wil je natuurlijk wel even op de foto, zo midden in het prachtige
gebied waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. 

M
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DE BIESLANDSEpOLDEr 
IN VLEES EN BLOED 

jan de Bruijn vindt evenwicht van levensbelang

De eerste keer dat een stadsmens zich met zijn werk in de Bieslandsepolder bemoeide?
Jan de Bruijn weet het als de dag van gisteren. ‘Ik was aan het riet snijden op het ijs van
de grote Plas om er het dak van de bijenstal mee te bedekken. Vraagt een klein kind aan
mij: “Meneer, waarom doet u dat? Het staat zo mooi!” Toen ik aan dat kind en zijn moe-
der vertelde waarom ik het deed, was het goed. al hadden ze nog nooit van een bijenstal
gehoord…’

an de Bruijn is de Bieslandsepolder. En andersom. Als je
goed luistert, hoor je het slootwater door zijn aderen
stromen. Als kind struinde hij al door de landerijen. Later
werd hij boer, mollenvanger, jager, molenaar en klokken-
maker van professie. Dat laatste zit dan weer in het

bloed van zijn schoonfamilie, de kant van zijn steun en 
toeverlaat Mirjam. ‘Ik heb de zolder vol staan met klokken.
Vroeger was dat nog goeie handel, maar tegenwoordig geeft
niemand er meer een euro voor.” Die zolder is dus eerder een
museum? ,,Dat ook weer niet. Het is een werkplaats waar
alleen ik de weg weet. Je mag straks wel even kijken, hoor.’

poldergeluK   Met de zolder bedoelt Jan de Bruijn de
bovenverdieping van de afgeplatte molen op de kop van 
de Korftlaan. Iedereen kent dat iconische gebouw, maar
veelal alleen van langsfietsen of -lopen. Alleen tijdens Open

Monumentendag willen Jan en Mirjam de deur wel openzet-
ten. Wie daar doorheen loopt, belandt in een ander tijdperk.
Het interieur bevat heel veel ‘verleden’. Bovenaan de karak-
teristieke trap treffen we een wirwar van klokken, scheeps-
modellen, schilderijen en gereedschappen. Allemaal uit vroe-
ger tijden. Heerlijk authentiek. Als deze ruimte kon praten,
vertelde hij het verhaal van een creatieve geest die altijd
maar zoekt naar de liefde voor nostalgie. Of misschien beter:
nuchter poldergeluk in een wereld die razendsnel zijn zacht-

aardige kant aan het verliezen is. ‘Mensen hebben geen idee
hoe wij hier leven’, lacht Jan. ‘Minder luxe dan iedereen
gewend is, maar veel sfeer. Tenminste, dat vinden wij. Toen
we hier kwamen wonen was er geen elektriciteit. Ik heb zelf
de kabel met een schop naar Klein Delfgauw moeten graven.
En de waterleiding heb ik zelf onder weg door moeten gra-
ven, naar de particuliere waterleiding van de NAM. Maar we
gaan met onze tijd mee, hoor. Binnenkort wordt er glasvezel
aangelegd.’

mondjeSmAAt   De 74-jarige buitenman kan eindeloos
vertellen over zijn liefde voor de polder. Over hoe hij als
kind over slootjes sprong (‘Mijn grootvader dronk uit de

‘We gaan met onze tijd mee, hoor.
Binnenkort wordt er glasvezel aangelegd’

J

jAN DE BrUIjN:
‘DEZE MOLEN IS EEN STUK HISTOrIE. 
OOIT MAALDE HIj 60.000 LITEr WATEr 
pEr MINUUT NAAr DE BOVENpOLDEr’
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sloot, dat was in zijn tijd heel
gewoon’). Over hoe de boeren
elkaar hielpen (‘Burenhulp was vroe-
ger heel normaal, gelukkig is dat in
onze omgeving nog zo’). Over de
naar schatting tienduizend mollen
die hij ving voor geld. En ook over
de jacht op vossen en ganzen.
Vooral dat laatste leverde hem 
bergen kritiek op. ‘Mensen hebben
geen idee dat de jacht geen hobby
is, maar puur beheer. Als je het
evenwicht in de polder wilt bewa-
ren, dan zul je wel moeten. Pas met
de komst van al die ganzen is er ook
iets van begrip ontstaan. Maar dan
nog mondjesmaat, hoor. Zodra som-
mige mensen het woord jager horen,
gaan de hakken in het zand. Vooral
mensen van de Partij voor de Dieren
hebber er wat dat betreft een totaal
andere kijk op. Stadsmensen kunnen
het niet altijd begrijpen dat je dieren
afschiet. De zwanen gingen vroeger
trouwens naar de bisschop en de
koning. Gewone mensen mochten
ze niet opeten. Zouden die ze echt
niet hebben gelust, denk jij…? En
weet je hoe schadelijk vossen kun-
nen zijn? Een bunzing doodt alleen
wat hij eet; vossen gaan maar door.’

beHoudend  Jan de Bruijn stipt
de misschien wel belangrijkste uit-
daging aan die we in de Bieslandse
polder hebben: evenwicht. Hij is dan
ook blij met de discussie over de
toekomst van het gebied. Maar
tegelijk is hij behoudend. Heel
behoudend. ‘We moeten er voor
zorgen dat het gebied authentiek blijft. Dat vind ik belang-
rijker dan in korte tijd als een olifant door de porseleinkast
allerlei dingen te gaan veranderen. Wat er is moet we
behouden. Het gebied met respect beheren. Elke boerderij
die verdwijnt krijgen we nooit meer terug. Ik vraag me af of
iedereen zich dat wel bewust is. De aanleg van een stiltebos,
zoals ze van plan zijn, dat mag van mij wel een beetje 
minder. Het gaat wel erg snel, allemaal.’

vinger in de pAp  ‘Iedereen heeft wel iets met de
Bieslandsepolder’, gaat Jan gedreven verder. ‘Je ziet dat bij-
voorbeeld aan de Bieslanddagen. Die worden steeds moei-
lijker beheersbaar door de grote aantallen mensen die
komen. Ze hebben ook zo hun eigen mening over de 
toekomst van het gebied. Daarom hebben we voor onszelf
een bewonersvereniging opgericht. Zo kunnen we een 
vinger in de pap houden als het om de toekomst van onze
eigen omgeving gaat.’

ontHooFd   Vanuit zijn invalshoek een prima punt. En dan
is er nog iets. Die molen. In 1930 werden de wieken er afge-
haald en was de trotse waterverplaatser opeens ‘onthoofd’.
Het geld om de molen in de oude luister te herstellen heeft
Jan niet. Wel de droom dat het er ooit van komt. ,,Het is een
stuk historie. Ooit maalde de molen zestigduizend liter water
per minuut van de benedenpolder naar de bovenpolder. Je
kon de paling onder de vloer van de molen in het water
horen plonzen. Schitterend! Wat zou het mooi zijn als dat
terug kon komen. Als er een stichting zou zijn die zich daar
sterk voor maakt.” Dat klinkt als een oproep? ‘Zeker!’

Jan de Bruijn zou het als geen ander verdienen. Een tweede
zoals hij vind je niet. De Bieslandsepolder in vlees en bloed.

jAN DE BrUIjN: ‘ZOrG DAT HET GEBIED
AUTHENTIEK BLIjFT. WE MOETEN HET
MET rESpEcT BEHErEN.’

rOB VAN DEN ENDE 
Auberginekweker én ijscoman

rob van den Ende kweekt aubergines in zijn glastuinbouwbedrijf aan de rand
van de Buytenhout. vanuit zijn kantoortje heb je een mooi uitzicht over de 
weilanden en het bos. ‘Ik zat met mijn bedrijf altijd in Sion, tussen rijswijk en
Den Hoorn, maar daar ben ik vertrokken omdat het gebied voor woningbouw
werd bestemd. Sinds ik hier werk, is mijn belangstelling voor het Buytenhout-
gebied gegroeid. Ik voel me erbij betrokken. Ik zie hier veel mooie dingen 
gebeuren en ik probeer zelf ook een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
het gebied. Zo sta ik ’s zomers met mijn zelfgebouwde ijskar aan het begin van 
het virulypad. Daar verkoop ik ijsjes en probeer er een leuke plek voor de 
mensen van te maken. Er moet toch ook iets te beleven zijn. Het is een beetje
mijn uit de hand gelopen hobby hoor, dat ijs. Ik doe het puur omdat ik het leuk
vind. Ik ben tuinder, mijn brood verdien ik in mijn glastuinbouwbedrijf. 
Ik zie wel dat het steeds moeilijker wordt voor tuinbouwbedrijven in dit 
verstedelijkte gebied. Ik denk dat er in de nabije toekomst alleen nog plek is
voor kleinere bedrijven die ook een maatschappelijke betrokkenheid bij hun 
omgeving hebben. Zoals werken met mensen met achterstand en het leveren
van producten aan lokale winkels en horeca. De grote jongens zullen zich elders
vestigen, waar meer ruimte is. Want het wordt hier steeds drukker, iedereen 
wil in de randstad wonen en daarom is het zo belangrijk dat we zuinig zijn op 
de schaarse groene enclaves zoals onze Buytenhout.’ 

BuytenWerk

voor Delftenaren die naar de Delftse Hout willen is de altijd één
van de viaducten onder de A13. Dat zijn helaas grauwe beton-
constructies die niet echt uitnodigen om eronder door te gaan.

StudentenAtelier universiteit Wagingen
ontwikkelde daarom een aantal ideeën
om deze doorgangen aantrekkelijker 
te maken en ze meer deel uit te laten
maken van de groene omgeving van

Buytenhout-West. Daar kwamen verrassende ontwerpen uit voort,
waarvan er één hierbij is afgebeeld. Hier is het vrolijke decor van 
de ovale BuytenHouttafel gebruikt als ondergrond voor uitbundige
begroeiing tegen de wanden van het viaduct. De betonnen 
pijlers van het viaduct zijn in frisse lichte kleuren geschilderd. 
Meer ontwerpen van het StudentenAtelier zijn te zien op de website:
www.buytenhouttafel.nl

Binnenste Buyten

Buytenhout-West biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’
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‘NATUUrLIjK pIjNAcKEr-NOOTDOrp, 
OOK IN BUYTENHOUT’

recies op de dag dat het nieuwe Virulypad – de
belangrijkste fietsverbinding tussen Delft en Pijn-
acker – officieel wordt geopend, spreken wij Peter
Hennevanger in het gemeentehuis van Pijnacker-

Nootdorp. Het Virulypad is een belangrijke ontwikkeling in 
de gebiedsvisie van Buytenhout-West. 

Peter Hennevanger: ‘Het initiatief voor de gebiedsvisie Buy-
tenhout-West is oorspronkelijk afkomstig van de ‘Vrienden
van Biesland’. Zij hebben destijds aangeklopt bij het college
van B&W waarmee zij gezamenlijk een plan van aanpak heb-
ben gemaakt voor het gebied. Voor beide partijen was dit een
experimenteel proces, maar dit maakte de samenwerking ook

Hoe verloopt zo’n samenwerking tussen gemeenten bij de 
totstandkoming van deze gebiedsvisie?
‘Aan het begin was het wel een beetje zoeken. Wij zijn in ons
bestuurlijke wereldje gewend dat alle procedures geregeld
zijn. Je weet dat we te maken hebben met regels, wetgeving
en besluitvorming. En uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad.
Maar in dit soort trajecten is het allemaal veel informeler en

daardoor ook lastiger. Er zijn meer dan 100 mensen betrok-
ken geweest bij de totstandkoming van dit document. Wie
bepaalt er dan uiteindelijk wat er op papier komt? Er spelen
zoveel kleine en grote belangen.

erg interessant. Het college vroeg zich af hoe we het project
het beste konden aanpakken en hoeveel betrokkenheid of
afstand je als bestuurder moet nemen. De vragen vanuit de
Vrienden waren juist heel anders, zoals: hoe kunnen we het
ingewikkelde bestuurlijke traject vertalen naar iets waar de
gemeenten wat mee kunnen – en – hoe kunnen jullie daarbij
helpen? We waren, tot op zekere hoogte, natuurlijk bereid 
om te helpen. Voor ons was het belangrijk om te voorkomen
dat het door te veel bemoeienis van onze kant ook ons plan
zou worden, want dat was juist niet de bedoeling. We hebben
daar geholpen waar we konden en zo hebben we uiteindelijk
een mooie balans kunnen vinden.’
‘De gebiedsvisie Buytenhout-West moeten wij nu gaan ver-

talen naar een omgevings-
visie die we voor heel
Pijnacker-Nootdorp ontwik-
kelen. Hierbij moet de prak-
tijk uitwijzen in hoeverre 
we de gebiedsvisie kunnen
toepassen. We hebben in
ieder geval afgesproken dat
we met elkaar in gesprek
blijven gaan.’

De gemeente Pijnacker-Noot-
dorp is samen met de gemeen-
te Delft verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van 
Buytenhout. De samenwerking
tussen de gemeenten is
gestart, doordat de gemeente-
grens ongeveer door het 
midden van het gebied loopt.

Een kijkje in de gedachtengang van wethouder peter Hennevanger

Peter Hennevanger is als wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp verantwoordelijk
voor natuur en recreatie. Samen met zijn collega Ilona Jense (ruimtelijke ordening) is hij
nauw betrokken bij het natuurgebied Buytenhout. Zij trekken samen op bij de behandeling
van dit dossier en bij de totstandkoming van de omgevingsvisie voor Pijnacker-Nootdorp.
De gebiedsvisie geeft inzicht en dient mede als input voor de gemeentelijke Omgevings-
visie, die nu door de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt ontwikkeld.

P
pETEr HENNEVANGEr:
‘WIj MOETEN DEZE GEBIEDSVISIE 
NU GAAN VErTALEN NAAr 
EEN OMGEVINGSVISIE VOOr 
HEEL pIjNAcKEr-NOOTDOrp’

HET NIEUWE VIrULYpAD.

‘Wat weegt meer, het belang van de één, 
of van de ander? Het gaat nog wel even
duren voor we daaruit zijn’

We hebben de samenwerking gezocht met Stephan Brandligt,
wethouder in Delft van onder andere duurzaamheid. Dat liep
goed. Hij heeft, net als ik, veel belangstelling voor het initiatief
en hij was nieuwsgierig naar hoe het proces zich zou ontwik-
kelen. Maar in Delft ligt het wel iets anders dan bij ons. Wij
zijn bezig met de herziening van het bestemmingsplan voor
het gebied binnen onze gemeentegrenzen. We hebben de 
ontwikkeling van dit plan echter even gepauzeerd, omdat we
eerst de verschijning van de gebiedsvisie wilden afwachten.’

Onderschrijf je de stelling die het Buytenhout-overleg inneemt:
‘natuur en biodiversiteit moeten de ruimte krijgen, recreatie en
economie mogen dat niet in de weg zitten’?
‘Deze vraag komt voor mij wat te vroeg. Het college gaat
daarover en er is nog niet over gesproken. Dus ik kan hier
nog geen goed antwoord op geven. Er komt nog een formele
reactie op de definitieve versie van de gebiedsvisie.
Het is lastig om te bepalen welk belang zwaarder weegt: het
belang van de een of van de ander? En minderheidsbelangen
moeten natuurlijk ook een plek krijgen. Het gaat nog wel even
duren voordat we daaruit zijn, maar ondertussen blijven we
zeker met elkaar in gesprek.’

Tekst Aad Derwor t   •  Fo to ’s Pr imo!Stud io
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Buytenhout-West biedt heel veel 
mogelijkheden voor jongeren. 

Je kunt van alles doen in het gebied:
sporten, spelen, zwemmen, in een 

bootje varen, of gewoon lekker 
de natuur in. Wat vinden ze zelf 
eigenlijk van Buytenhout-West?
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In z’n algemeenheid kun je zeggen dat er in
de groene buitengebieden ruimte moet zijn
voor ecologie en natuur, maar ook voor
recreatie en economische activiteiten die in
het verlengde daarvan liggen. In het Buyten-
hout-gebied is al volop economische activi-
teit. Er zijn zelfs ondernemers die wel iets
meer van dit soort activiteiten zouden willen
in het gebied, maar is het voor hen ook
mogelijk om uit te breiden? Daar hebben we
nog geen antwoord op. Het is in ieder geval
niet de bedoeling dat wij overal stellig ‘nee’
tegen gaan zeggen. Dat wordt nog best
spannend bij het opstellen van het nieuwe
bestemmingsplan en de omgevingsvisie voor
Pijnacker-Nootdorp.’

‘Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is
het ook belangrijk dat wij ons duidelijk wil-
len positioneren in de regio. Dit doen we
door onze citymarketing ‘Natuurlijk Pijn-
acker-Nootdorp’ in te zetten. Eén van de
belangrijkste kernwaarden van Pijnacker-
Nootdorp is onze natuur. We worden gezien
als het laatste stuk groen midden tussen 
de grote steden Den Haag, Rotterdam en
Zoetermeer. De keerzijde van citymarketing
is: hoe kunnen we de kwaliteit – rust en
ruimte – waarborgen? Met citymarketing
trekken we namelijk meer mensen naar het gebied, waardoor
er minder rust en ruimte is voor de huidige bewoners en recre-
anten. Het zoeken van een middenweg is voor ons een com-
plex, maar interessant vraagstuk dat onze volle aandacht
heeft.’

pETEr HENNEVANGEr:
‘WE HEBBEN MET DIT LAATSTE
STUK GrOEN TUSSEN DE 
GrOTE STEDEN EEN rEGIONALE
VErANTWOOrDELIjKHEID’

‘Wat ik zeer waardevol vind aan de gebiedsvisie, is dat we 
een heel goede beschrijving hebben van de kwaliteiten en de
waarde van het gebied. Het helpt ons om de juiste vragen te
stellen en te beantwoorden. Als we aan de bewoners vragen
wat zij het belangrijkst vinden aan Pijnacker-Nootdorp, dan is
het antwoord meestal ‘het groen’. Samen met het groen vor-
men rust en ruimte de unieke kwaliteiten van deze gemeente.
Vanuit Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp zijn dit dan ook onder-
werpen waar goed op wordt ingespeeld.’ 

Aan het eind van het gesprek blijkt Peter Hennevanger zelf
een zeer frequente fietser te zijn. Hij is dan ook erg blij met
het nieuwe Virulypad. ‘Het pad was er slecht aan toe door alle
verzakkingen. Ook was het veel te smal voor het intensieve
fietsverkeer. En fietsverkeer is iets wat wij vanzelfsprekend
toejuichen. Juist bij ons zijn er fantastische fietspaden, aange-
legd voor woon-werkverkeer en voor recreatieve doeleinden.
Met het vernieuwen van het fietspad hebben we een prima
kwaliteitsimpuls gegeven aan dit toch al mooie natuurgebied.
Elke keer als ik hier fiets, geniet ik weer van het uitzicht over
de polder. Als je dit gebied ziet, kun je je haast niet voorstellen
dat we slechts een kwartiertje verwijderd zijn van de grote 
steden om ons heen.’

NATUUrLIjK 
GENIETEN VAN 
DE NATUUr
Pijnacker-Nootdorp is omringd door natuur en weilanden.
Hoewel het midden in de randstad ligt, is het landelijke
karakter nog volop voelbaar en beleefbaar! verken de 
uitgebreide paden door onze natuur- en recreatie-
gebieden. roei door het waterrijke groengebied de
Groenzoom. of fiets door de groene polders in buurt-
schap oude Leede. Een hele dag lekker buiten zijn kan 
in het 15 km lange regio-gebied Buytenhout. Pak eens 
de fiets en laat je verrassen door 6 verschillende natuur-
gebieden en ontdek deze oase van rust en plezier.
Weidevogels, aalscholvers, rietzangers, je vindt ze 
hier gelukkig nog allemaal. In en om het gebied spot je 
de mooiste vogels. 

VrijBuyters!
Tekst An i t a  Boone

‘Door de natuur kunnen 
wij hier lekker leven’
Connor (11), Frederique (11), Julian (8) en Saralinde (6)
hebben het naar hun zin bij Zon! Kinderopvang aan het
Bieslandsepad. Fredérique: ‘Je kan hier spelen tussen de
bossen en op het veld.’ Saralinde: ‘En kikkers zoeken.’ En
als het regent? Julian: ‘Sommigen blijven dan nog steeds
buiten, daar ben ik er vaak eentje van.’ Dat voor de toe-
komst van het gebied natuur het uitgangspunt wordt,
vinden de kinderen een goed idee. Fredérique: ‘Door de
natuur kunnen wij hier leven. Als ze alles gaan platgooien
kun je niet makkelijk leven en heb je ook niet echt rust.
De natuur geeft mij best wel rust. En voor dieren zoals
insecten, vogels, egels en kikkers is het gewoon hun
huis.’ Julian: ‘Ik voel mezelf best wel fijn in de natuur. Als
ze dit weghalen heb je bijna geen fantasie om mee te
spelen.’ Zouden ze hier zelf willen wonen? Fredérique: ‘Ik
wil het liefste in de stad wonen, want dan kan ik makke-
lijk naar de winkels. Maar ik wil hier wel heel vaak zijn.’
Ook Connor wil graag in de stad wonen. ‘Niet per se 
middenin het centrum, gewoon in een buitenwijk.’ 
Julian zou wel een soort camperhuisje in de Delftse Hout
willen kopen en Saralinde vindt het wonen op de buiten-
schoolse opvang een goed idee. ‘Omdat het hier leuk is
en omdat je dan ook in een boom kunt klimmen.’

JulIaN, SaralINDE,
cONNOr EN FrEDérIQuE



e zijn met de ovale BuytenHouttafel te gast bij 
Evelien Olyslagers van Paardeninzichten, die op een
stuk land middenin Buytenhout-West cursussen met
paarden geeft aan bedrijven. Aan tafel ook Philip 

van Domburgh, horeca-ondernemer en eigenaar van het
bekende café-restaurant Du Midi aan de Noordeindseweg.

In de gebiedsvisie staan natuur en biodiversiteit voorop, economie
en ondernemen zijn daaraan ondergeschikt, of dienstbaar zo je
wilt. Kunnen jullie die visie onderschrijven?
Evelien: ‘Ik ben echt heel benieuwd naar jouw visie!’
Philip: ‘Mijn visie is dat het groene gebied enorm belangrijk is,
maar zo’n gebied kan niet zonder horeca, mensen gaan hier
wandelen of fietsen en willen dan ook graag iets drinken of
eten. Dat het te druk is, ja, ben ik het helemaal mee eens.
Maar dan heb je het wel over bepaalde stukken in het gebied.’

Is het idee over bereikbaarheid bij jullie veranderd?
Philip: ‘De avonden zijn voor mij belangrijk, als het gebied dan

niet met de auto toegankelijk is, heb
ik een probleem. Onze 

naar de parkeerplekken rond mijn
bedrijf. Waar iedereen over klaagt is
dat de Noordeindseweg zo druk is. 
Eerlijk is dat dat wel varieert, in een
weekend met mooi weer is het
natuurlijk anders dan op een door-
deweekse regenachtige dag. Op een 
zondag snap ik het verhaal, op maandag denk ik: ‘Waar zijn
we mee bezig?’’
Evelien: ‘Ik denk echt dat je de oplossing moet zoeken in 
parkeerplaatsen aan de randen van het gebied.’

Philip: ‘En je moet het sluipverkeer vermijden, maak van een
auto-fietspad een echt fietspad. Veel mensen rijden hier 
stiekem door via IKEA naar de snelweg.’ 

gasten komen niet 
alleen uit Delft, maar 
ook uit Den Haag en
Rotterdam, hoe moeten
die hier dan komen? Overdag geloof ik het wel, mensen
komen hier dan vooral met de fiets en om te wandelen.’ 
Evelien: ‘Er staan geen oplossingen voor het bereikbaarheids-
probleem in de visie, dus er is nog niets bekend. Rondom de
plas zijn overal grote parkeerplaatsen, maar dat slaat nergens
op, die worden niet of nauwelijks gebruikt. Ik zou de eerste
parkeerplaats aan de rand van het gebied groter maken, laat
de mensen dáár parkeren. Toen in de overlegsessies het
woord ‘autoluw’ viel dacht ik meteen: ‘Ho even, hoe gaan we
dat doen?’ Er is nog niks besloten, maar de doorgaande weg in
het gebied zal op termijn wel dichtgaan. Dat lijkt me onvermij-
delijk. Ik heb hier groepen die ik ontvang en die daarna bij het
restaurant van Philip gaan eten. Ik zeg tegen die mensen: zet
je auto daar, dan heb je van hieruit een mooie wandeling
daarheen en na het eten kun je meteen je auto pakken.’
Philip, lachend: ‘Voor mij een nadeel, want dan zijn mijn 
parkeerplekken de hele dag bezet…’
Evelien: ‘Het idee om mensen daar te laten parkeren is bij mij
spontaan ontstaan. Ik heb er zo een stukje ‘totaalbeleving’
voor mijn klanten van gemaakt. Je kan er ook op een andere
manier naar kijken.’ 
Philip: ‘Het parkeerprobleem wordt eigenlijk verschoven 

Buytenhout-West is niet alleen een fantastisch recreatiegebied, maar ook de 
vestigingsplaats van tal van ondernemers. Ook deze groep heeft oog voor de 
kwetsbaarheid van het gebied en het belang van een duurzame ontwikkeling ervan.
Maar ze hebben ook hun eigen belangen, waaronder een goede bereikbaarheid, 
met name die van hun bedrijven. Een ontmoeting met twee Buytenhout-onder-
nemers die in gesprek met elkaar zoeken naar creatieve oplossingen voor de 
verkeersstromen in het gebied.

W
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Ondernemers over de bereikbaarheid 
van Buytenhout-West

crEATIEF MET VErKEEr

‘EEN WEEKEND MET MOOI WEEr IS
ANDErS DAN EEN DOOrDEWEEKSE
rEGENAcHTIGE DAG’

‘Toen het woord ‘autoluw’ viel dacht ik meteen:
‘Ho even, hoe gaan we dat doen?’’
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Evelien: ‘Maar dan kan er dus niemand meer vanuit Delft hier
komen.’
Philip: ‘Dat kan toch vanuit Delfgauw, je kunt de doorgaande
weg afsluiten. Of tot Du Midi rijden en verder een dood-
lopende weg.’
Evelien: ‘Ik ken mensen die speciaal de Noordeindseweg
nemen omdat het zo’n gezellig landelijk weggetje is. Ik denk
dat het niet gaat gebeuren, dat ze het helemaal dicht gaan
maken.’
Philip: ‘Ik zou er een ‘knip’ in maken, de weg halverwege
afsluiten. Je moet natuurlijk wel eerst goed met de onder-
nemers praten: met Knus, met het Rieten Dak.’
Evelien: Ik beveel mijn klanten altijd aan om bij Du Midi te
eten. Dat past bij mijn visie. Als het hier afgesloten is en ik 
wil ze ’s avonds naar jou toe sturen dan moeten ze om 

AAN DE BUYTENHOUTTAFEL: EVELIEN OLYSLAGErS VAN pAArDENINZIcHTEN EN 
pHILIp VAN DOMBUrGH VAN cAFÉ-rESTUrANT DU MIDI.

Aan Tafel!
Zoveel mensen, zoveel 
belangen, zoveel meningen. 
BuytenKansen nodigt Buyten-
houters uit aan tafel om te praten, 
ideeën te delen én naar elkaar te luisteren.
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tien-elf uur door een donker bos hier naartoe teruglopen.
Daarom laat ik ze juist dáár parkeren.’
Philip: ‘Begin eerst met het weekend, haal de druk weg waar
die zit. We hebben het dan nog maar over dit kleine stukje hè,
rond de Noordeindseweg. Daar zit alles, de rest van gebied is
veel rustiger. Die drukte werkt soms tegen je, mensen willen
allemaal een mooi plekje op het terras en liefst ook binnen vijf

minuten bediend worden.’ 
Evelien: ‘Ja, je kunt vaak niet bij
jou terecht, ik reserveer soms
een week vooraf en dat kan 
dan al niet.’
Philip: ‘We leven in een metro-
pool, het is overal gewoon druk-
ker en we moeten ons daarop
instellen. Maar je moet bij 
ons gewoon op de ‘bonnefooi’

terecht kunnen als je hier wandelt of fietst. Voor het restau-
rant ligt dat helaas wat lastiger. Ik wil en kan ook niet groter
worden.’
Evelien: ‘Moet je bang zijn voor verandering, of komt het dit
gebied juist ten goede?
Philip: ‘Laten we in de eerste plaats trots
zijn op het gebied, het is niets voor niets
zo druk. Maar Midden-Delfland is ook
druk. Als je echte rust wilt, dan zul je toch
naar het oosten van het land moeten.’

Evelien: ‘In de visie vind ik nog weinig 
concreets over de bereikbaarheid. Als dit
het is en iemand anders gaat er beslissin-
gen over nemen, dan vind ik dat te weinig.
Ondernemers, bezoekers, recreanten, ik
zou wel eens willen weten wat zij ervan
vinden en wat ze ervoor over hebben.
Daar moeten we zeker nog iets mee. We
moeten dat niet aan de gemeente of de
provincie overlaten. Ik organiseer eens in
de twee maanden een ondernemersavond
waar we dit soort dingen op tafel gooien.
Neem nu de Weilandwinkel: als je op je

fietsje komt is dat mooi, maar dan nemen mensen ook min-
der mee. Is dat wat je wilt? Ik weet het niet. Wat heeft zo’n
weekendregeling voor effect op deze ondernemer?’
Philip: ‘Ik snap de toekomstvisie: er komen meer woningen,
meer bewoners. Voor mij hoeft het niet, de afsluiting, maar
ik begrijp het wel. Ik vind sowieso dat de Noordeindseweg
een 30 km-weg moet worden. Of maak er een aparte fiets-
strook, er moet iets gebeuren.’ 
Evelien: ‘Je zou ook een op- en afhaalpunt kunnen maken,
dat je verder altijd een stukje moet wandelen. Je gaat naar
een natuurgebied, dan hoort dat er ook bij. Als je vindt 
dat het hier te druk is, moet je meebewegen en ernaar 
handelen.’ 
Philip: ‘Daar moet wel heel goed over nagedacht worden, 
je kunt iemand ook breken met allerlei maatregelen.’

Evelien: ‘We hebben toch nog niks besloten. We kunnen nu
onderzoeken waar behoefte aan is, hoe de mensen erover
denken. Zoek creatieve oplossingen en doe dat nu al.’
Philip: ‘Het grootste probleem is de Noordeindseweg, dat
komt overal terug.’ 
Evelien: ‘Het is niet alleen verkeer, er is nog zoveel meer.
Maar als je zegt dat in het gebied niets ten koste mag gaan
van de natuur, dan heeft dat consequenties. Het is niet 
vrijblijvend, het is een overtuiging. Ik sta voor een visie, jij
staat voor een visie. Leg dat als ondernemers op tafel. Sluit
een weg af, maar hoe is dat voor iedereen?’ 
Philip: ‘Wat is voor jou dan nu de oplossing?’
Evelien: ‘De parkeerplaatsen aan de randen van het gebied
groter maken.’ 
Philip: ‘Waarom zou je daar bomen kappen om een 
parkeerplaats te vergroten?’
Evelien: ‘Maar de andere parkeerplaatsen staan grotendeels
leeg, die kun je ‘teruggeven’ aan het gebied. Maak er weer
natuur van. Je geeft er dan veel meer voor terug. Het is
misschien dat je even een knop moet omzetten, maar dat 
is het behoud van het gebied wel waard, lijkt mij. We zijn
het erover eens dat de natuur hier beschermd moet 
worden, toch?’ 

‘Daar moet heel goed 
over nagedacht worden, 
je kunt iemand ook breken 
met allerlei maatregelen’

VErBINDING 
MET DE STAD

rOB VAN DEr ENDE EN DE KAS

LENY VAN DEr GAAG
Imker en groentenkweker

Aan de Dwarskade in Nootdorp, pal naast de Buytenhout, kweekt Leny van der
Gaag biologische groenten en fruit in kas en moestuin én houdt ze honingbijen.
‘Ik heb een groentenkraam aan de weg staan. Met Halloween komt heel
ypenburg hier pompoenen halen. De groenten zijn biologisch, want als ik gif ga
spuiten, ben ik mijn bijen kwijt. Ik heb het een keer meegemaakt toen een boer
uit de buurt gif had gespoten tegen paardenbloemen. toen had ik allemaal dode
bijen voor de bijenkast. Je kan het die boer niet verbieden, maar ik heb hem wel
gevraagd om het voortaan na zeven uur ’s avonds te doen. Dan zitten de bijen
binnen en kan het middel in de plant trekken. Dat doet hij nu ook. En vorig jaar
riep hij trots dat hij niet gespoten had. Bij mezelf merk ik ook een verandering.
Bijvoorbeeld onze heg van klimop: toen ik nog niets van bijen wist, wilde ik hem
netjes en kort hebben. Nu weet ik dat als de klimop gaat bloeien, dat de bijen 
er massaal op afkomen. En in de heg zitten wel 40 vogelnestjes! Dan denk ik:
laat die beestjes. 
Ik geef regelmatig voorlichting over bijen, bijvoorbeeld op scholen en merk dat
de kinderen veel interesse hebben en ook al veel weten. veel mensen doen 
mee aan acties als ‘tegel eruit, plant erin’ om tuinen te vergroenen of ze zaaien
bloemen voor de bijen. Laatst kwam ik een kind tegen bij wie ik op school was
geweest en die riep: ‘We hebben je bij gezien in de tuin!’ Die betrokkenheid, 
dat is zo leuk.’

rina van der Stok is ondernemer. Ze runt een ecologische
supermarkt in het centrum van Delft, maar is ook nauw betrok-
ken bij BuytenDelft. Die verbinding tussen hartje binnenstad en
het groene Buytenhout-gebied spreekt haar aan en daar zou ze
best meer van willen zien. ‘Kijk bijvoorbeeld wat een belangrijke
functie zo’n kinderboerderij voor de stad heeft. Wie is hier 
nou niet ooit eens geweest? We moeten als stad zuinig zijn op
voorzieningen zoals deze. Daarom ben ik zo blij dat er nu een
gebiedsvisie voor dit gebied is. Zodat de mensen in de stad 
ook kennis kunnen nemen van wat er hier leeft, letterlijk en
figuurlijk. Ik hoop dat de beleidsmakers het plan oppakken en
ondersteunen. ook belangrijk voor ondernemers in het gebied, 
want die weten dan waar ze in de toekomst aan toe zijn. 
Zodat ze kunnen investeren en daarmee een duurzame bijdrage
aan de kwaliteit van het gebied kunnen leveren.’

BuytenWerk

Binnenste Buyten

Buytenhout-West biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’ Rina van der Stok, ondernemer

rINA VAN DEr STOK:
‘WEES ZUINIG Op 
VOOrZIENINGEN 

ALS DEZE’

Tekst An i t a  Boone en  Aad Derwor t
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‘NIET Op EIGEN HOUTjE,
MAAr IN GESprEK 

MET ONZE OMGEVING’

ick de Snoo: ‘Zuid-Holland is voor Staatsbosbeheer een
bijzondere provincie waar heel veel tegelijkertijd aan
de hand is. Het is een enorm verstedelijkt gebied, maar
ook nog steeds met hele mooie landschappen. Juist in

West-Nederland, waar zoveel mensen wonen, worden de
schaarse groene gebieden steeds belangrijker. Leuk en 
interessant om m’n schouders hier onder te kunnen zetten.’
Lieke Verhoeven: ‘Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder
van de natuur- en recreatiegebieden het Bieslandse Bos en
De Balij. En in opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
beheren we de Dobbeplas. Alles bij elkaar beslaat dat gebied
zo’n 700 hectare, een flink stuk dus. Je ziet op de kaart dat
het aan alle kanten ingeklemd ligt tussen de bebouwing en 
de steeds verder oprukkende steden. onze taak is het gebied
voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te 
verbeteren.’

Nick: ‘In de gebiedsvisie Buytenhout-West zie je op een aantal
landkaartjes hoe het gebied zich in de afgelopen 100 jaar
heeft ontwikkeld. Ik denk dat er niet veel plekken in Neder-
land zijn waar de verstedelijking zich zo snel heeft voltrokken.
Daarom is het mooi dat destijds besloten is om deze groene
zone te behouden, in combinatie met een aantal andere
gebieden in de regio. Het is goed dat die keuzes toen gemaakt
zijn, want je ziet dat de huizen en woonwijken inmiddels tot
aan de rand van dit gebied reiken.’

het speelbos bezocht. We hebben aan de
kinderen tussen de 8 en 10 jaar gevraagd:
wat zijn jullie ideeën, wat zouden jullie
graag zien in dit gebied? Samen met de
kinderen hebben we hun ideeën bespro-
ken, tekeningen gemaakt, maquettes
gebouwd en zo zijn we – in samenwerking
met onze landschapsontwerper – tot dit
opgeknapte speelbos gekomen dat nu ook
echt hun bos is. Dat was een heel leuk
proces.’
Nick: ‘Het is onze bedoeling om kinderen
naar buiten te krijgen en ze de natuur te
laten ontdekken, kinderen en jongeren 
zijn belangrijke doelgroepen voor ons.’
We vinden het bijna vanzelfsprekend dat 
er groengebieden beschikbaar zijn voor
bewoners uit de steden om te recreëren of
om de hond uit te laten, maar het budget 
om deze gebieden te beheren is helaas niet
zo vanzelfsprekend?
Lieke: ‘Het is best lastig om het onder-
houdsniveau van het gebied op peil te
houden door krappe budgetten. Maar
gelukkig zijn er toch soms mogelijkheden
om aanspraak te maken op bepaalde 
potjes geld. Met behulp van het Groen-
fonds van Dunea en Staatsbosbeheer 
hebben we bijvoorbeeld het speelbos
opgeknapt en opnieuw ingericht. 
ook zijn er met geld van het Nationaal
Bossenfonds en trees for All afgelopen
voorjaar honderden nieuwe bomen en
struiken aangeplant. Dit was nodig omdat
er veel zieke essen weggehaald zijn; de
zieke en dode bomen vormden een gevaar

voor de bezoekers aan het gebied. Met het weghalen van de
essen is het gebied opener gemaakt. We krijgen daar veel
positieve reacties op. De openheid en de mooie doorkijkjes
geven het bos meer kwaliteit. Met de herplant hebben we
meer dan 20 verschillende soorten geplant, allemaal in kleine
groepjes, zodat je niet maar één soort bebossing hebt. ook
zijn er in het speelbos Hollandse fruitbomen zoals peren en
kersen geplant, waar iedereen van mag plukken!’
Nick: ‘Je maakt een bos heel kwetsbaar voor ziekten als er
maar één soort beplanting is. Dat zie je nu dus met de zieke
essen.’
Lieke: ‘Er is in het verleden ook niet veel beheer uitgevoerd,

We wandelen door het recent opgeknapte speelbos de Biesbush
aan de rand van het Buytenhout-gebied. 
Lieke: ‘De druk op het gebied is groot. Als we hier niets zou-
den doen, zijn we deze gebieden in no-time kwijt. Het bos is
hier in de jaren ’80 aangeplant, in De Balij was dat iets later.
rond 2008 heeft het gebied een flinke kwaliteitsimpuls ge-
kregen om het aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken.
Dit werd mogelijk gemaakt door het zogenaamde roDS-geld
(Recreatie om de Stad) van de overheid. De Balij en 
het Bieslandse Bos waren voorbeeldgebieden voor de rest
van Nederland. Er is toen samen met de omgeving goed 
nagedacht over de recreatieve inrichting van het gebied. 
Staatsbosbeheer heeft destijds ook een gebruikersplatform
geïnitieerd: een onafhankelijke ‘klankbordgroep’, waar mensen
uit de omgeving in zitten en die heel praktisch is ingesteld. 
Bijvoorbeeld bij het plan om het speelbos op te knappen 
stelden we de vraag: wat kan jullie rol daarin zijn?’
Nick: ‘Het zijn uitingen van betrokkenheid vanuit de maat-
schappij, dat speelt sterk in deze omgeving. Als naaste buren
wil je betrokken zijn. Dat levert in samenwerking heel veel op
en is belangrijk voor de toekomst van het gebied.’
Lieke: ‘Bewoners voelen zich onderdeel, soms zelfs mede-
eigenaar van het gebied. Ze vinden het de moeite waard om
het gebied goed te beschermen en vinden het verschrikkelijk
als er dingen verwaarloosd worden of kapotgaan. We hebben
hier al jaren een enthousiaste vrijwilligersgroep, die bestaat 
uit mensen uit de buurt die zaag- en snoeiwerk doen, allerlei 
kleine klusjes opknappen waar wij zelf niet aan toekomen en
die wel een groot verschil maken. Zo zijn ze nuttig en lekker
bezig, én in hun eigen ‘achtertuin’.
Nick: ‘Dat past bij de koers die Staatsbosbeheer landelijk wil
varen. We willen de maatschappij meer betrekken bij de
gebieden die we beheren. Betrokkenheid creëren bij 
gebruikers en pachters van onze gebieden. ‘thuis in de
streek’, dat is een doelstelling waar we actief aan werken.’

Staatsbosbeheer: draagvlak voor en 
betrokkenheid bij groen zijn cruciaal

De grootste grondeigenaar in Buytenhout-West is Staatsbosbeheer. Wat doet zo’n terrein-
beherende organisatie nu eigenlijk? Om dat te weten te komen maakten we een wandeling
door het Bieslandse Bos met lieke Verhoeven, boswachter publiek in Hof van Delfland, 
en Nick de Snoo, sinds kort aangetreden als hoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland. 

N

NIcK DE SNOO EN LIEKE VErHOEVEN:
‘DE DrUK Op DIT GEBIED IS GrOOT.
ALS WE HIEr NIETS ZOUDEN DOEN
ZIjN WE HET IN NO-TIME KWIjT.’

‘Ik denk niet dat er veel plekken 
in Nederland zijn waar de verstedelijking 
zich zo snel heeft voltrokken.’
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Komt jullie visie op het beheer altijd overeen met wat de mensen
willen of schuurt dat ook wel eens? De gebruikers zullen toch
soms andere belangen hebben?
Lieke: ‘Ja, dat botst zeker wel eens. Er spelen altijd verschil-
lende belangen, maar we streven ernaar om voor iedereen
het optimale eruit te halen. We vinden het belangrijk om met
de omgeving in gesprek te zijn en te blijven. Wij kunnen niet
alles op eigen houtje doen. Zo’n traditionele manier van
natuur- en landschapsbeheer werkt niet meer. We beheren
de gebieden natuurlijk ook niet alleen voor onszelf: het is een
maatschappelijke opdracht. Neem dit speelbos: We hebben
het afgelopen jaar met drie klassen van scholen in ypenburg
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vandaar dat er nog wel wat
iele boompjes tussen staan.
Door het weghalen van de
zieke essen zie je andere
bomen ineens floreren. Die
krijgen nu de kans om groot
en sterk te worden. Het ziet
er al veel beter uit in ver-
gelijking met het begin van
het jaar. 
De aanplant van de nieuwe
bomen en struiken is deels
door mensen uit de omgeving
gedaan. Kinderen van een
basisschool uit Pijnacker heb-
ben bijna 100 boompjes in het
speelbos geplant, samen met
onder andere de wethouder
van Pijnacker-Nootdorp.
Daarna hebben we tijdens
NL-Doet nog eens honderden
bomen geplant, met meer dan
60 mensen! Iedereen, jong en
oud, was supertrots op deze
actie.’
Nick: ‘Zo moet het ook. 
Mooi dat we het met z’n allen
doen: bewoners, scholieren,
ondernemers, verenigingen,
belangenorganisaties. Het
gebied is van ons allemaal.’

Even verder in het bos komen
we bij een open plek waar zich
ineens een amfitheater rond een vijver bevindt, met een prachtig
verstild uitzicht op de Bieslandse polder. 
Nick: ‘Als je hier staat, heb je toch niet het idee dat je midden
in de randstad staat? Dit is gewoon écht heel goed gelukt!’
Lieke: ‘Ik vraag me af of de mensen in bijvoorbeeld ypenburg 
zich wel realiseren hoe dichtbij huis dit eigenlijk is?’

We treffen hier ook een eenzame prullenbak, die een zeldzaam-
heid in het gebied blijkt te zijn.
Lieke: ‘Het is ons beleid is om geen prullenbakken in de groen-
gebieden te plaatsen. We vinden: wat mensen het bos mee in
nemen, kunnen ze ook mee terug nemen. voor deze speciale

plek hebben 
we met de
bewoners de
deal gemaakt
dat wij deze bak
plaatsen, als zij
ervoor zorgen
dat de bak
regelmatig
wordt geleegd.

En dat gebeurt. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen
onze organisatie en de buurtbewoners.’
Nick: ‘ook fijn om te zien dat er zoveel draagvlak is voor de
BuytenHouttafel. Betrokken mensen die het beste voor het
gebied willen. Ik word daar wel heel enthousiast van. Het is

‘Als je hier staat heb je niet het idee 
dat je midden in de Randstad bent. 
Dit is gewoon echt heel goed gelukt!’

leuk om met anderen na te denken over de toekomst van het
gebied. Het kost wel meer tijd en overleg om ieders mening te
horen en er met elkaar ook uit te komen. Maar uiteindelijk wil
je een plan dat wordt gedragen door de omgeving, daar heeft
iedereen het meeste baat bij. En heel eerlijk: soms matchen
niet alle ideeën met onze visie, maar we blijven altijd met
elkaar in gesprek. op zoek naar oplossingen waar iedereen blij
mee kan zijn.’

We lopen verder over het onverharde voetpad, met daarnaast 
een geasfalteerd fietspad en ook een apart ruiterpad. 
Lieke: ‘Het idee hierachter is om elke groep recreanten zoveel
mogelijk zijn eigen plek, zijn eigen ruimte te geven. Dat kan
natuurlijk maar tot op zekere hoogte. De BuytenHouttafel 
en het gebruikersplatform kunnen een plek zijn om dit soort
dingen te bespreken omdat daar mensen met verschillende
belangen aan tafel zitten, en ze kunnen allemaal hun verhaal
doen. En dat leidt dus tot concrete oplossingen.’ 
Nick, aan het eind van de wandeling: ‘Het blijft vreemd om te
zien als je hier het bos uitloopt dat je zo tegen een woonwijk
aanloopt en dat je toch het gevoel hebt er even helemaal uit
geweest te zijn.’
Lieke: ‘Ik heb nog een hartenkreet naar de lezers van Buyten-
Kansen: we kunnen altijd vrijwilligers gebruiken – in de
beheergroep, voor onze educatieprogramma’s, voor jeugd en
volwassenen, noem maar op. Er is altijd iets te doen. Dus voel
je je hier thuis en ben je betrokken bij het gebied? Doe mee!’
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BUITENLEEFT
Stadstuinderij en zelfoogsttuin
Margriet Knospe (links op de foto) is initiatiefnemer van
Stadstuinderij BuitenLeeft. Haar motto is ‘van buiten wordt je
beter’. Dus biedt ze hier een plek waar je met je handen in de
grond kunt wroeten, en zelf planten kunt zaaien en oogsten. 
Je kunt hier door te werken in de tuin ontspannen en bijvoor-
beeld herstellen van een moeilijke periode in je leven, al dan
niet in contact met anderen. 
‘In de zelfoogsttuin kunnen mensen zelf hun groenten en fruit
oogsten. Dat kan drie keer per week en we drinken dan na
afloop gezellig een drankje en praten wat met elkaar. Dat vind
ik heel waardevol, dat we mensen met elkaar verbinden in een
heerlijke natuurlijke omgeving. Samen schoffelen schept een
band. In de zelfoogsttuin telen we met veel aandacht voor het
bodemleven, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Productie, verwerking en verkoop van onze groenten, fruit en
bloemen gebeuren op één plek. Het is echt stadslandbouw:
kleinschalig en dicht bij de burger. We werken vanuit de
Community Supported Agriculture-gedachte. BuitenLeeft is een
ontmoetingsplek waar een ieder er toe doet. Jong of oud,
allochtoon of autochtoon, arm of rijk, dat maakt niet uit: in 
de tuin kun je interesses delen en iedereen is er gelijk.’

Natuurlijk, meer dan 150 mensen 
hebben hun bijdragen geleverd aan 

de gebiedsvisie Buytenhout, 
maar op de achtergrond zorgde het

Buytenhout-kernteam er met niet 
aflatend enthousiasme voor 

dat alles steeds op tijd geregeld 
en gerealiseerd werd. 

Wie zijn die mensen eigenlijk?
BuytenKansen zette de leden van 

het kernteam voor deze gelegenheid
samen aan hun BuytenHouttafel 

op de foto.
voor een uitgebreidere kennismaking 

met de kernteamleden en 
voor nog veel meer informatie: 

www.buytenhouttafel.nl

BuytenWerk

Binnenste Buyten

Buytenhout-West biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’

KErNTEAM:
WIE IS WIE?

jAN 
DUIjNDAM

MArGrIET 
KNOSpE

jOSjE 
DUINDAM

GÉ 
KLEIjWEG

ALEXANDrIEN 
VAN DEr BUrGT-
FrANKEN

pIM 
MEIjKAMp

ErIc 
BIESMEIjEr

rIcHArD 
SMOKErS

ELISE VAN 
KALMTHOUT

MArLEEN 
BUIZEr

‘Meedenken over een gebied 
dat mijn hart heeft veroverd’

‘Landbouw 
en natuur 

in balans’

‘Samen gaan voor 
dit mooie gebied’

‘Gedeelde kennis en inzicht
leiden tot mooie plannen’

‘Belangrijk dat onze 
‘achtertuin’ een 

groene long blijft’

‘Bewust omgaan met 
onze leefomgeving’‘Zoeken naar samenwerking

met alle 
partijen’

‘Duurzame 
ontwikkeling 

van het gebied’

‘Oog voor natuur, 
recreatie én economie’

‘Burgerinitiatieven 
zijn belangrijk 

voor onze democratie’
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In dit hoofdstuk concretiseren we onze ambities voor Buytenhout-
West aan de hand van een aantal thema’s: 
1.   Natuur en biodiversiteit
2.   Kringlopen; de natuurgerichte landbouw van de toekomst 
3.   recreatie - een gebied om te ‘zijn’ 
4.   Water als bloedsomloop in Buytenhout-West 
5.   Passende mobiliteit 
6.   gebiedseconomie 

5.1   nAtuur en biodiverSiteit
De BuytenHouttafel zet in op kwalitatief hoogwaardige natuur-
beleving. Daarvoor moeten de kwaliteit en veelzijdigheid van het
landschap verder worden versterkt, zodanig dat de biodiversiteit in
het gebied behouden en waar mogelijk verrijkt wordt én verschillen-
de vormen van recreatie in de natuur mogelijk blijven. Inrichting en
beheer moeten gericht zijn op het ontwikkelen van steeds meer
gevarieerde habitats (de leefmilieus voor planten en dieren), ten
behoeve van een grote soortenrijkdom. Schoon water, schone lucht
en een gezonde bodem zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 

Biodiversiteit gaat niet alleen over in het oog springende bijzondere
soorten. Die zijn het topje van de ijsberg, hoogstens een graad-
meter voor de onderliggende kwaliteit van het gebied. Biodiversiteit
gaat over voedselpiramides en kringlopen, waarvan een groot deel
zich aan het zicht van de waarnemer onttrekt. Het hele systeem
moet kloppen, om natuur rijk en robuust te maken. om te weten
hoe het met de biodiversiteit in het gebied gaat, en wat de oorzaken
zijn van eventuele veranderingen, is monitoring nodig. 
vrijwilligers en andere experts werken al intensief samen om de
stand van soorten en condities zoals gezondheid van bodem en
water nauwlettend te volgen. Het gezamenlijke leerproces stelt 
in staat om in te spelen op veranderingen. Doelen worden gefor-
muleerd (kwantitatief en/of kwalitatief), maatregelen genomen 
en eventueel later, na evaluatie, bijgesteld. relaties tussen deel-
gebieden in Buytenhout-West, en tussen Buytenhout-West en
omliggende gebieden, krijgen veel aandacht.

De biodiversiteit in Buytenhout-West draagt bij aan de belevings-
waarde van het gebied en geeft het gebied ook een functie in de
verspreiding van soorten naar omliggende groene, maar ook 
verstedelijkte gebieden. Door Buytenhout-West te verbinden met
andere groene gebieden, vormt het een onderdeel van een 
ecologisch netwerk waarlangs soorten kunnen migreren.
Buytenhout-West streeft naar zichtbare natuur en biodiversiteit.
Natuur die zó bijzonder en nadrukkelijk aanwezig is dat je er vanzelf
respectvol mee omgaat. Een zodanige kwaliteit van natuur dat 
het uitstraalt naar omliggende stedelijke en andere gebieden.
Ecosystemen die de druk van toenemende recreatie kunnen 
weerstaan. Dat bereiken we door een zorgvuldig doordachte 
inrichting, specifieke maatregelen (bijvoorbeeld een oeverzwaluw-
wand of een bijencorridor), schoon water, een schone, gezonde
bodem en door duurzaam beheer in kringlopen. Daarnaast verbinden
we het gebied via groene corridors met andere groene gebieden in
de omgeving en met ecologische verbindingszones in de omliggende
wijken.
Waar in de bosgebieden nog monoculturen bestaan, worden deze
geleidelijk vervangen door bos met meer afwisseling in soorten
bomen én struiken en meer afwisseling in dichte en meer open 
stukken.
Het Hertenkamp is van oudsher een bijzonder gebied om te be-
zoeken. Een oase van rust en groen met veel historie. Deze unieke
plek zou beter vindbaar en bereikbaar moeten worden gemaakt. 
Een voorbeeld voor een ecologische verbinding met het omringende
bebouwde gebied is het aan de Hofweg aansluitende weiland. 
Dit zou als een ecologische verbinding ingericht kunnen worden om
inhoud te geven aan de gewenste verbetering van de verbindingen
tussen dat deel van Buytenhout- West en de aangrenzende 
bebouwingsgebieden. 

We zijn ons ervan bewust dat het weidegebied in Buytenhout-West
niet ideaal meer is voor weidevogels, vanwege het kleine oppervlak,
de predatiedruk vanuit bomen in het gebied en de verschillende 
vormen van verstorende activiteiten. Desalniettemin is onze ambitie
om er wel naar te streven dat weidevogels in het gebied aanwezig
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rENé VEgEr
Buurtvereniging 
Het Bos van ’s Gravenhout

ij grenzen met ons gebied aan het 
oostelijk deel van Buytenhout West.
Het is een relatief onbekend stukje,
maar wij vinden het belangrijk dat van 

al dat soort ‘grijze vlekken’ op de kaart betrokken
mensen meedenken over het grotere geheel. 
Ik vind de gebiedsvisie een mooi stuk. Het is 
bijzonder dat de enorme input van uiteenlopende
denkwijzen is omgezet naar een tekst met een
toetsingskader, waarin alle activiteiten bijdragen
aan de kernwaarden. Ik heb dat zelden zo scherp
geformuleerd gezien.

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

W

BuytenMensen
zijn en er tot broeden komen. Wie goed voor weidevogels zorgt, 
is namelijk ook goed voor insecten en biodiversiteit in brede zin,
omdat weidevogels een voedselrijke bodem nodig hebben en een
kruidenrijk weiland. om dat te bereiken is een hoge waterstand
nodig die zorgt voor langzaam groeiend gras en een rijk bodemleven,
dat voor de snavels van weidevogels bereikbaar is. Het behoud van
weidevogelgebieden draagt ook bij aan behoud van oud cultuur-
landschap. tevens verhoogt een grote soortenrijkdom de recreatieve
belevingswaarde van Buytenhout-West en stimuleert deze speci-
fieke vorm van natuurbeheer ook nieuwe samenwerkingen met 
nieuwe partners.

BIoDIvErSItEItSPLAN oPStELLEN oM tE KuNNEN SturEN 
oP NAtuurDoELEN om te kunnen monitoren of ingrepen in het
gebied wel of niet bijdragen aan het versterken van de ecologische
basis en biodiversiteit is het nodig om de huidige natuurwaarden 
van het gebied beter in kaart te brengen. Daarbij wordt rekening
gehouden met de invloed van krachten van buiten het gebied die
ook invloed hebben op de soortenrijkdom en ecologische kwaliteiten
waardoor het wel of niet halen van doelen niet altijd in causaal 
verband gebracht kan worden met specifieke ingrepen. voor 
verschillende deelgebieden kunnen dan concrete ecologische doelen
voor de langere termijn geformuleerd worden. Aan de hand daarvan
kunnen dan ook concrete maatregelen voor het oplossen van eco-
logische knelpunten worden geformuleerd. Deze activiteit moet in
samenwerking tussen betrokken gemeenten en natuurverenigingen
worden opgepakt.

In aanvulling op het ‘sturen op natuurdoelen’, dat in het verleden
weleens contraproductief heeft gewerkt als specifieke doelsoorten
centraal werden gezet, wordt uitdrukkelijk gestuurd ‘op ecologische
condities’, dat wil zeggen dat de omstandigheden worden gecreëerd
waarin natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen, zonder dat precies
voorspelbaar is welke soorten of kwaliteiten zich feitelijk zullen 
ontwikkelen.

BEHEErPLAN voor HEt HELE GEBIED In samenspraak met de
waterbeheerder, verschillende natuurbeheerders en agrarische
beheerders en gemeenten/provincie wordt het beheer van het
gebied aangescherpt. Er komt een beheerplan voor het hele gebied.
Bepaalde gebieden worden beter beschermd en overwogen wordt
of het (deels) ontoegankelijk maken voor recreanten (zoals bijvoor-
beeld nu al het geval is bij het vogeleiland) daaraan bijdraagt. 

5.2   Kringlopen; de nAtuurgeriCHte 
         lAndbouw vAn de toeKomSt
voedselproductie is traditioneel gezien een functie van de buiten-
gebieden rondom de steden en dorpen. In de 20ste eeuw is de 
verwevenheid van die functie met het stadsleven veelal verdwenen.
In Buytenhout-West is voedselproductie nog aanwezig al dan niet 
in combinatie met natuur- en landschapsbeheer. We maken dit
zichtbaarder door:
• te voorzien in voedselproductie dichtbij de stad omwille van

beperken van de milieubelasting door vervoer;

• Mogelijkheden te creëren voor bewoners en bezoekers om in 
contact te blijven met de productie van hun voedsel, bijvoorbeeld
in de (bestaande) zelfoogsttuin, en verkoop van groenten in het
gebied (of aan de rand ervan);

• te laten zien aan kinderen én volwassenen wat ervoor nodig is 
om eten te verbouwen, ook opdat zij zich (later) meer verant-
woordelijk kunnen voelen voor dierenwelzijn en andere aspecten
van duurzame voedselproductie.

In Buytenhout-West wordt binnen het initiatief ‘Boeren voor
Natuur’ al sinds 2001 gewerkt volgens de principes van kringlopen.
Er is daarover al veel kennis opgedaan in het gebied. De agrarische
functie is daarbij dienend aan de natuur- en recreatieve functie, 
dat wil zeggen dat de gewenste natuurwaarden c.q. biodiversiteit 
bepalend zijn voor het type agrarisch beheer dat specifiek die
gewenste waarden oplevert. Meerdere ondernemers en organisaties
in Buytenhout-West hebben de ambitie om ook, of nog meer, 
volgens kringloopprincipes te gaan werken.
Een deel van Buytenhout-West is veenweidegebied. De natuur die
daarbij hoort heeft, behalve een natuurwaarde ook een hoge recrea-
tieve belevingswaarde. Het beheer van deze (veen)weidegebieden 
is van oudsher een taak van de boeren in het gebied. In Buytenhout
heeft ‘Boeren voor Natuur’ 
een belangrijke functie in het
verhogen van de landschaps-
kwaliteit, het versterken van de 
condities voor biodiversiteit 
op het boerenland en het ver-
beteren van de waterkwaliteit. 
Nog altijd wordt op diverse
plaatsen in en direct rond het
gebied op verschillende manie-
ren (land- en tuinbouw) voedsel
geproduceerd. Sinds een aantal
jaren is hier ook biologische
groententeelt bij gekomen. In 
het gebied zelf gaat de voedsel-
productie samen op met het
behouden van een gezonde
bodem en/of natuurbeheer en 
-ontwikkeling. De dierhouderij
vervult daarbij een directe taak
in het natuurbeheer. ‘Boeren
voor Natuur’ gaat zo ver mogelijk in het toepassen van een krin-
gloopsysteem. om dit specifieke beheer te kunnen laten functione-
ren zijn financieringsmodellen nodig die de wensen en mogelijk-
heden van leveranciers en afnemers van producten en of diensten,
consumenten en overheden (inclusief wet- en regelgeving) bij elkaar
brengen. 
voor de komende decennia is de ambitie om de huidige koploper-
positie van ‘Boeren voor Natuur’ m.b.t. kringloopdenken te 
versterken door samen met het gehéle gebied als een kringloop-
systeem te gaan werken eń de mogelijkheden van het ontwikkelde
kringloopdenken uit te breiden naar de omliggende gebieden. 

INtEGrAtIE tuSSEN NAtuurBEHEEr EN LANDBouW Er wordt
nog meer ingezet op het samengaan van natuur en landbouw via een
intensieve samenwerking tussen natuurbeheerders en de agrarische
sector. Soms is de boer natuurbeheerder, of de natuurbeheerder
boer. Er is geen blauwdruk voor deze samenwerking of voor de
financiële mogelijkheden hiervoor. Deze zijn veelzijdig, maken de
integratie tussen natuurbeheer en landbouw aantrekkelijk, en 
stimuleren ook nieuwe combinaties met zorg en recreatie. Steeds
wordt de grote maatschappelijke en ecologische relevantie van 
deze activiteiten meegewogen. Belangrijk is wel om steeds goed te
monitoren of het agrarisch natuurbeheer ook leidt tot de gewenste
ecologische verbeteringen. Het principe moet niet alleen op papier
kloppen maar ook in de praktijk, in combinatie met de manier 
waarop het wordt uitgevoerd.

Naast natuurbeheer zorgt de voedselproductie in het gebied voor
levendigheid en voor een groter bewustzijn van waar ons voedsel
vandaan komt en van hoe het verbouwd wordt. Het is belangrijk niet
uit het oog te verliezen en te stimuleren dat meerdere boeren en
ondernemers via vormen van gebruik en beheer van het gebied op
hun eigen manier bij willen dragen aan een Buytenhout-West dat de
kernwaarden omarmd.  

ZORGVULDIGHEID IN DE UITVOERING VAN BEHEER
Duurzaam beheer gaat niet alleen over de beheerprincipes, zoals het
kringloopbeheer dat leidend is voor de landbouw in Buytenhout-
West, maar ook over de zorg en zorgvuldigheid waarmee alle beheer
wordt uitgevoerd. Beheeractiviteiten worden gekozen op basis van
gedegen ecologische overwegingen voor het gebied waarop ze 
worden toegepast en in relatie tot de gebiedsspecifieke wensen en
mogelijkheden. De activiteiten worden zorgvuldig uitgevoerd en zijn
in algemene zin passend bij de Kernwaarden van het gebied.
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plekken zoals het Arboretum-Heempark, waar rondleidingen worden
georganiseerd.

INRICHTING WEILANDGEBIED LANGS DE HOFWEG voor een
deel van het nu nog bestaande weiland worden door de provincie
plannen gemaakt tot inrichting van het gebied ten behoeve van
recreatie in aansluiting op het reeds gerealiseerde project ‘wandel-
bos Laakweg’. Het zou logisch zijn als ook het resterende weiland
(langs de Hofweg) in die positieve ontwikkeling kan worden mee-
genomen. Zo kan inhoud worden gegeven aan de ecologische 
verbindingen zoals aangegeven in het natuurbeleidsplan ‘Natuur 
op de Kaart’ van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

HORECA ALS HUISKAMERS VAN BUYTENHOUT De horeca-
gelegenheden van Buytenhout zijn de huiskamers van het gebied, 
en niet de feestzalen. Diversiteit, kwaliteit en kleinschaligheid zijn
daarbij de sleutelwoorden in het aanbod, naast het toepassen van
het kringloopdenken. ook locatiekeuze en de manier waarop 
deze horeca bereikt kan worden zijn belangrijk. 

Wanneer als gevolg van een toenemend aantal recreanten de
behoefte aan horeca toeneemt, dan zijn extra voorzieningen alleen
denkbaar als ze niet gerealiseerd worden op plekken waar nu al veel
aanbod is, en waar dus al veel druk is op kernwaarden m.b.t. natuur
en rust. Nieuwe voorzieningen moeten dan op andere, zorgvuldig
gekozen locaties aan de randen van het gebied worden geplaatst,
dicht bij toegangen tot het gebied, waar ze kwaliteit kunnen toevoe-
gen, óók in termen van rust en natuur. In alle gevallen moeten het
kleinschalige faciliteiten zijn die qua bouwstijl en landschappelijke
inbedding goed op het karakter van het gebied zijn afgestemd.
Nieuwe initiatieven worden altijd getoetst aan de kernwaarden van
het gebied, die niet slechts richtinggevend maar leidend zijn.

In Buytenhout-West zijn nu enkele concentraties van horecavoor-
zieningen samen met andere (recreatieve) functies te vinden die 

veel bezoekers aantrekken. op dit moment
wordt in Klein Delfgauw (Noordeindseweg en
Bieslandseweg) mobiliteit als knelpunt ervaren
waar het gaat om het aantal verkeersbewegin-
gen, verkeersveiligheid en overlast voor om-
wonenden. om deze reden wordt hier geen
uitbreiding van permanente horeca- en over-
nachtingsgelegenheden meer gewenst door de
bewoners. De mobiliteits-strategie die we in
5.5 voorstellen, zal er al voor zorgen dat er
minder overlast van ge-mobiliseerd verkeer
(bezoekers en belevering) naar en van deze deelgebieden zal zijn. 

BUYTENHOUT ZONDER AFVAL De logica van het kringloopden-
ken geldt ook voor afval, dat o.a. door recreanten wordt achtergela-
ten of geproduceerd wordt door horeca of andere bedrijvigheid in
het gebied. Door het sluiten van de kringlopen zou er in principe
geen afval meer hoeven te zijn. Afval is dan namelijk weer de grond-
stof voor een nieuw (of hetzelfde) product, net zoals de mest en
mineralen van het agrarisch bedrijf dat zijn voor de groei van gewas-
sen. We willen in Buytenhout de hoeveelheid afval zoveel mogelijk
beperken. Een rondgang door het gebied laat zien dat er diverse
plekken zijn waar afval een probleem is of kan worden, niet in de
laatste plaats rond de Dobbeplas en de Grote Plas. De uitdaging is
om elke soort ‘afval’ in kaart te brengen en te herdefiniëren tot
grondstof, de hoeveelheid afval zoveel mogelijk te beperken en waar
mogelijk weer te gebruiken, het liefst binnen het gebied. Een ‘eigen-
afval-neutraal’ gebied zou een hele goede ontwikkeling zijn, waar-
mee ook de natuurwaarde en de recreatieve belevingswaarde naar
een hoger niveau gebracht worden.

5.4   wAter AlS bloedSomloop 
         in buYtenHout-weSt
Lopend of fietsend door Buytenhout, tussen de bovenpolder en
benedenpolder door, langs de waterplassen, de slootjes, de kleine
waterwerken, dan weet je, dat water een belangrijk thema is in
Buytenhout. Water heeft ook veel belangstelling van bewoners in
het gebied, bijvoorbeeld van vissers of andere geïnteresseerden 
in visleven. Dit is ook het gebied waar de boer jaren geleden 
het waterpeil omhóóg wilde, in plaats van omláág. 

Water speelt er een grote rol voor natuur, biodiversiteit en de 
landbouw. Het is van grote cultuurhistorische en recreatieve waarde,
verbindt stad en land, en zorgt voor verkoeling en vermaak.
tegelijkertijd zijn de verschillende peilniveaus, de grote hoeveelheid
aan peilvakken en de slechte waterkwaliteit in de plassen (en de 
bijbehorende blauwalgproblematiek) een complex gegeven. Daar
komen bij: de lange tijden van extreme droogte en wateroverlast bij
hevige regenval. Kortom, het gaat om een complex systeem van
waterkwaliteit, waterberging en waterpeil.

Het omgaan met deze situatie vraagt om een lange-termijnvisie, die
tevens verbonden kan worden met het ‘kringloopdenken’ in het
gebied en met vormen van waterbeheer die ten dienste staan van

een groter gebied dan alleen Buytenhout-West. De omliggende 
(stedelijke) omgeving staat ook voor steeds grotere uitdagingen 
op het gebied van water vasthouden, door extremer weer én de 
toename van verhard oppervlak. We kunnen Buytenhout-West dus
niet los zien van de verstedelijkende omgeving. 
De bijeenkomsten lieten zien, dat het verbinden van water misschien
mooi klinkt voor recreatie en vervoer, en kansen lijkt te bieden bij
het voorzien in waterberging als een welkome ‘dienst’ bij water-
gerelateerde problemen in de stad. om allerlei redenen, waaronder
verschillen in waterkwaliteit, complex peilbeheer, en ecologie is dat
alleen lang niet altijd zo eenvoudig als het klinkt.

De volgende punten vatten onze visie samen:

PROBLEMEN IN HET GEBIED ZELF OPLOSSEN, 
NIET AFWENTELEN Het opvangen en bufferen van regenwater 
en de zuivering van oppervlaktewater kunnen in het gebied zelf
plaatsvinden. Bij een toenemend gebruik van water voor o.a. 
recreatie is het nog belangrijker de waterkwaliteit goed te houden. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil circulair, energie- en 
klimaatneutraal worden in de eigen bedrijfsvoering, onder andere
door restmateriaal te hergebruiken en mogelijkheden te verkennen
van bijvoorbeeld warmte/koude-winning. Dit sluit aan bij het 
kringloopdenken van Buytenhout. We streven een grote variëteit na,
en een gezonde verhouding van planten en dieren in het water-
systeem. Alleen gezonde ecosystemen kunnen de biodiversiteit en
de ecologische kwaliteit in en om het water optimaal in stand hou-
den en bijdragen aan recreatieve mogelijkheden. Bewuste vernatting
in bepaalde gebieden speelt daarbij een belangrijke rol. Dat heeft
ook voordelen op het gebied van recreatie. Een hoge waterstand in 
weidegebied in het voorjaar is cruciaal om de groei van het gras te
vertragen en het gebied geschikt te maken, en houden, voor weide-
vogels. Er is niet veel ruimte voor hen elders dus hier spelen de 
polders een belangrijke rol.

VERBETEREN WATERKWALITEIT Waterkwaliteit is een terug-
komende zorg. om de waterkwaliteit van met name zwemwater in
brede zin goed te houden en de zwemwateren te verbeteren is het
van belang om vervuiling en achteruitgang door overmatige algen-
groei en gebruik van chemische blauwalgbestrijding in het water te
voorkomen. Daarbij gaat het om de condities die schoon water
schept voor biodiversiteit, maar ook voor waterrecreatie. 
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5.3   reCreAtie – een gebied om te ‘zijn’
Buytenhout-West is een van de grote recreatiegebieden van de 
provincie Zuid-Holland. Het gebied vertegenwoordigt belangrijke
recreatieve waarden: buiten zijn is gezond en we hebben natuur
nodig om te kunnen ontspannen in onze drukke, prikkelrijke levens.
recreatie biedt een uitgelezen mogelijkheid om de kwaliteiten van
Buytenhout te beleven: het groen, water, de rust, de landschappen
en de openheid.
De recreatiewaarde van Buytenhout-West hangt 100% samen met
de natuurwaarde van het gebied (uit diverse onderzoeken blijkt dat
‘de’ recreant in Buytenhout-West vooral op zoek is naar bewegen
en/of ontspanning in de natuur ). Daarom is het in stand houden en
versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit een voorwaarde
om als recreatiegebied ook op de langere termijn kwaliteit te kunnen
(blijven) bieden. De recreatieve functie is dus in eerste instantie 
een afgeleide van de natuur, dat wil zeggen dat de gewenste 
natuurwaarden c.q. biodiversiteit bepalend zijn voor de soorten van
recreatie die passen bij het gebied. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld
om dat de verstorende werking van recreatie  op de natuur de
draagkracht van het gebied niet te boven gaat. En dat de ruimtelijke
impact ervan past bij de aard en uitstraling van het gebied. 
Het gebied is een groene long in een verstedelijkte omgeving. Het
behoud en versterken van de natuurwaarden, de biodiversiteit en de
waterkwaliteit, en ook een schone mobiliteit, zijn belangrijke voor-
waarden om als recreatiegebied kwaliteit te kunnen blijven bieden
aan verschillende gebruikers uit de omliggende gebieden.  
Het voorzien in vormen van schone recreatie is wenselijk. De 
recreatieve activiteiten zijn zo veel mogelijk schoon; niet belastend
voor natuur, milieu en mede-recreanten (denk aan geluid!). Met
name initiatieven met een verbinding naar educatie en natuur-
beleving worden aangemoedigd. De nadruk ligt hier op diverse klein-
schalige en relatief extensieve recreatiemogelijkheden met zo weinig
mogelijk verstoring door verkeer en vervoer. De BuytenHouttafel
maakt duidelijke keuzes voor vormen van recreatie die passen bij 
het gebied. De kernwaarden zijn hierbij leidend. Dat betekent dat
vormen van recreatie die veel (geluids)overlast bezorgen aan andere
recreanten en/of de kwaliteiten van het gebied niet benutten niet
welkom zijn, bijvoorbeeld extreem actieve recreatie zoals een water-
skibaan, motorcrossen of extreme ‘house’-feesten. Wel bij voorkeur
activiteiten, die passen bij, dienend zijn aan en een bijdrage leveren
aan de instandhouding van het gebied.
De BuytenHouttafel ambieert dat het gebied vooral een plek is voor
onthaasten en ontspannen voor de bewoners van de omliggende
gebieden. Dat betekent dus vooral ruimte bieden aan dagrecreatie
en niet inspelen op het voorzien in een grootschalige toeristische
behoefte.  
In de komende 20 jaar wordt ingezet op het vergroten van het
draagvermogen van het gebied. Daartoe moet de landschappelijke
veelzijdigheid verder worden versterkt. Dit zorgt ervoor dat 
verschillende vormen van recreatie (actief en passief) in het gebied
naast elkaar mogelijk zijn. Deelgebieden die nog weinig bezocht 
worden (zoals de randzone Balij, het meest oostelijke deel van het
Buytenhout gebied, tussen oudeweg en de spoorlijn), worden beter
en meer bij het gehele gebied betrokken. Dat geldt ook voor unieke

•Gebiedsvisie Buytenhout-West
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De kwaliteit van het zwemwater in de Dobbeplas is half juli 2019
goed. Er wordt vanaf 2018 door het Hoogheemraadschap van
Delfland en gemeente Delft gewerkt aan het minder steil maken van
de oevers, waardoor meer ecologische zones ontstaan. Dit draagt bij
aan het verbeteren van de kwaliteit van het zwem-water in de Grote

Plas van het Delftse Hout (het tegengaan van blauwalg). Het is een
gesloten watersysteem, er wordt geen water ingelaten vanuit de rest
van het watersysteem.
voor de toekomst kan overwogen worden om binnen het gebied
verbindingen tussen bestaande watergangen en -plassen te realise-
ren. Water kan dan langer in het gebied vastgehouden worden en
waar wenselijk beter door het gebied circuleren. Het is daarbij wel
belangrijk kleine ‘niches’ te houden voor bijzondere soorten. In 2017
heeft een groep Masterstudenten uit Wageningen hier een verken-
nend onderzoek naar gedaan.

CREëER ZUIVERINGSMOERASSEN, POELTJES E.D. EN ZORG
WAAR MOGELIJK VOOR DOORSTROOM De reinigende werking
van natuurgebieden kan meer worden ingezet voor de zuivering van
het water. Daarvoor is het belangrijk om het water langer in het
gebied te houden. Gebiedsvreemd water toelaten in de sloten heeft
als risico dat de waterkwaliteit verslechtert. Bij het oplossen van
deze problemen kunnen op de lange termijn ook de bestaande 
plassen gebruikt worden als waterbuffer en voor doorstroom in het
gebied. Dit verkleint de kans op blauwalg.  
Zuiveringsmoerassen kunnen ons water zoveel mogelijk zuiveren. 
De aanwezigheid van een grote variatie aan water- en moeras-
vegetaties en poeltjes draagt bij aan meer biodiversiteit en het 
verbeteren van de waterkwaliteit. Het besef is daarbij belangrijk 
dat de organismen die de kwaliteit van het water verbeteren deel
uit-maken van de grotere omgeving, dus ook het omringende gebied
van een plas, bijv. amfibieën, libellen en andere waterorganismen.
Dus ook die verdienen ruimschoots aandacht.

RECREATIEVE BELEVINGSWAARDE EN MOGELIJKHEDEN 
VOOR EDUCATIE De belevingswaarde kan worden versterkt 
door een grotere variëteit aan recreatieve en educatieve functies te
koppelen aan het water. De complexiteit van het watersysteem en
het beheer ervan wordt daarmee zichtbaarder. 

Een voorbeeld is het varen vanaf de grachten in de stad naar
Buytenhout mogelijk te maken. Dit kan echter alleen onder de 
voorwaarde dat er geen vervuild water Buytenhout in kan stromen.
Een trekvaart van Delft naar Buytenhout zal er op korte termijn niet
komen in verband met de hoogteverschillen van de peilvakken. 

Maar kanoroutes lijken wel moge-
lijk, omdat dit gebruik veel klein-
schaliger en flexibeler is. Dit ver-
hoogt de belevingskwaliteit van 
het gebied. tegelijkertijd zit hier
een mogelijk spanningsveld met 
de natuur en haar kwaliteit.
In 2017 leverde ook op dit punt
het onderzoek, gedaan door 
studenten al veel inzichten op, met
name in de mogelijkheden van het
combineren van waterrecreatie,
natuur- en landschapseducatie,
natuurontwikkeling, landbouw en
voedselproductie. Het water werd
in hun ontwerp een ‘oogstgrond’

(van eendenkroos). Educatieve programma’s kunnen de kennis over
het watersysteem verder versterken. Wie wist bijvoorbeeld, dat de
polder wel 5,5 meter onder de zeespiegel ligt?

BEPERKTE MOGELIJKHEDEN VOOR WATERBERGING, WEL
VOOR BUFFERING Perioden met extreme neerslag en droogte zijn
te verwachten effecten van klimaatverandering. Ze vormen een
belangrijke uit-daging voor de regio. Gegeven de prioriteit voor
natuur en recreatie, kan Buytenhout-West geen grote capaciteit bie-
den voor berging van overtollig regenwater uit omliggende gebie-
den. De slechte kwaliteit van het ingelaten water zou de kwestbare
eco-logie in het gebied te veel belasten. Buytenhout-West kan ech-
ter wel enige ruimte bieden voor (droge) waterberging. Dit dient ver-
der onderzocht te worden. De belang-rijkste functie van het gebied
in deze context is buffering: het vasthouden van regenwater.

MOGELIJKHEDEN VERKENNEN VOOR KLEINSCHALIGE 
OPWEKKING VAN DUURZAME ENERGIE IN RELATIE TOT
WATER Leidend principe is dat alle activiteiten in het gebied zo
snel mogelijk energieneutraal zijn, d.w.z. dat er lokaal evenveel 
energie wordt opgewekt als gebruikt. Duurzame energieopwekking
moet wel kleinschalig zijn en passend bij de kwaliteiten van het
gebied. Dat betekent geen windmolens, of zonnepanelen op weiden
of op het water. De wateropgave kan mogelijk wel gekoppeld wor-
den aan kleinschalige vormen van warmteopslag of warmtewinning
uit water, maar het is nog de vraag of dit haalbaar is qua gebruikers
en kosten. Biomassa uit het water verwerken tot biogas vinden we
niet wenselijk. Bij kringlooplandbouw kan de biomassa beter
gebruikt worden als natuurlijke meststof uit het gebied zelf.

5.5   pASSende mobiliteit
De toename van het aantal bezoekers en recreanten in Buytenhout-
West, maar ook van het aantal ondernemers en horeca- en over-
nachtingsgelegenheden, heeft een toename van het aantal verkeers-

bewegingen met zich meegebracht, niet alleen van personen maar
ook van goederen (o.a. belevering door vrachtwagens). ook 
agrarische activiteiten brengen mobiliteit met zich mee. Dit is een
punt van zorg voor delen van het gebied (m.n. Noordeindseweg,
Bieslandseweg, Korftlaan), omdat de beschikbare infrastructuur nu
op piekdagen al overbelast is en voor onveilige situaties, hinder voor
omwonenden en verstoring van natuur zorgt. Parkeerdruk in het
gebied komt niet alleen van bezoekers. De stad Delft is 20 minuten
lopen, waardoor het bij een steeds restrictiever parkeerbeleid in de
stad ook voor bezoekers van Delft aantrekkelijk wordt om in
Buytenhout-West te parkeren.
Een mobiliteitsstrategie die past bij de kernkwaliteiten en draag-
kracht van het gebied is daarom noodzakelijk, met heldere, en waar
nodig, rigoureuze ingrepen. We zetten in op het drastisch beperken
van gemotoriseerd verkeer naar en door het gebied (m.u.v. de
Noordweg / oudeweg). voor een recreant is per slot van rekening
de kwaliteit van de beleving van het gebied belangrijker dan het
‘ergens zo snel mogelijk kunnen komen’. 

Het mobiliteitsaanbod in Buytenhout-West moet passen bij de 
kwaliteiten van het gebied en moet gewenste natuurwaarden en de
recreatieve functie niet verstoren. Het aanbod wordt aangepast op
de draagkracht van het gebied. Als vervoer stil, schoon en veilig
plaatsvindt via land of water draagt het ook bij aan de beleving. 
Bij het bepalen van de draagkracht van het gebied wordt gekeken
naar de beschikbare fysieke openbare ruimte, de beschikbare milieu-
ruimte en ecologische condities, en de belevingskwaliteit. Een aantal
parkeervoorzieningen midden in groene delen van het gebied (met
name in Delftse Hout) trekt niet alleen autoverkeer het gebied in,
maar neemt ook ruimte in die beter gebruikt kan worden voor ver-
groting van de ruimte voor natuur en recreatieve beleving daarvan. 
Een goed doordachte mobiliteitsstrategie creëert kansen om de 
sociale, ecologische, economische, ruimtelijke kwaliteiten, belevings-
waarde en draagkracht van het gebied te vergroten en de kern-
waarden te versterken. Dit kan zonder uitbreiding van de weg- en
parkeerinfrastructuur in het gebied. Alternatieve, schone en lang-
zamere vormen van vervoer krijgen voorrang op gemotoriseerd 
vervoer. op deze manier worden gezonde manieren van bewegen
gestimuleerd. 

EEN STRATEGIE VOOR (GEMOTORISEERD) VERKEER NAAR EN
IN HET GEBIED Het verkeerssysteem wordt aangepast aan de
‘draagkracht’ en de natuurlijke beperkingen van Buytenhout-West.
Het is denkbaar het verkeersbeleid te differentiëren naar plaats 
en tijd. Een ‘goed-weer’- en een ‘minder-goed-weer’-strategie 
zorgen dat delen van het gebied bij slecht weer en weinig bezoekers
wel voor auto’s toegankelijk zijn. op dagen met de verwachting 
van mooi weer en veel bezoekers, zal op strategische plekken een
aantal wegen in het gebied worden afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. In dat laatste geval worden alternatieve vervoerwijzen 
aangeboden. Deze strategie wordt stapsgewijs ingevoerd en goed
gemonitord. 
Bij succes wordt uiteindelijk het doorgaand gemotoriseerd verkeer
permanent zo veel als mogelijk uit het gebied geweerd en het aantal
parkeervoorzieningen drastisch teruggebracht. Hiermee ontstaat
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TED VaN DEr KlaauW
Docent ruimtelijke ordening, 
planologie en stedenbouwkunde,
Inholland Delft

lannen die na 2021 worden gemaakt, 
moeten voldoen aan de regels uit de 
Omgevingswet. Daarom vind ik dit 
participatieve experiment van onderop zo 

interessant. Het is bijzonder, en dat kan ik naar mijn
studenten toe ook zeker gebruiken, dat bewoners 
en ondernemers uit het gebied zo professioneel 
met alle belangen omgaan. Ik hoop dat gemeentes
deze gebiedsvisie omarmen en invoegen in hun
gemeente-brede omgevingsvisie.

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

BuytenMensen
•Gebiedsvisie Buytenhout-West
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HuuB VaN ’T HarT 
KNNV afdeling Delfland

et is goed dat we bij de ontwikkeling van
Buytenhout-West uitgaan van het kwets-
baarste, en dat is niet het bebouwen, de
recreatie of de harde economische kant,

maar de biodiversiteit en de stilte. Dat wordt op 
een fantastische manier opgepakt, zonder dat 
de tegengestelde belangen met elkaar in conflict 
komen. Dat vind ik heel knap.’

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

BuytenMensen
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ruimte voor nieuwe gewenste functies. Met betrekking tot de
milieuruimte zal het terugdringen van automobiliteit in het gebied
een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaar-
heid en beleving in het gebied, maar ook de overlast van verkeer van
en naar het gebied op omliggende wegen en wijken beperken. 
voor langzaam verkeer worden de mogelijkheden juist uitgebreid:
(recreatieve) fietsers, wandelaars en ruiters krijgen prioriteit. Het
netwerk van functionele en recreatieve verbindingen voor langzaam
verkeer in en naar het gebied wordt uitgebreid en verbeterd. Dit 
stimuleert ook het langzaam verkeer boven het autogebruik.

De bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer is buiten het hoog-
seizoen gewaarborgd door het op strategische plekken inrichten van
goed ingepaste parkeervoorzieningen van een beperkte omvang.
Aansluitend daarop worden voorzieningen die veel bezoekers 
trekken naar de randen van het gebied verplaatst. concreet kan dit
betekenen dat alternatieve vormen van vervoer, zoals het uitbreiden
van de ov-ontsluiting, fietstaxi’s, fietsuitgiftes bij horecavoorzienin-
gen en metro/trein-stations, witte fietsen (Buytenhout-fietsen?),
fluisterboten, huifkarren en shuttlebusjes op drukke dagen, worden
geïntroduceerd. voor bezoekers die slecht ter been zijn worden
alternatieve vormen van vervoer aangeboden.

TOEGANGSPOORTEN De A13 vormt nu een harde scheiding 
tussen de stad Delft en Buytenhout-West / Delftse Hout. Het
gebied is aan het zicht vanuit de stad onttrokken en alleen toe-
gankelijk via een beperkt aantal, niet erg aanlokkelijke onderdoor-
gangen. verkend kan worden hoe de overgang tussen stad en 
groen buitengebied hier meer geleidelijk gemaakt kan worden en
visueel meer opvallend en aantrekkelijk. Dit kan in combinatie met
het creëren van ecologische verbindingen tussen de stad en
Buytenhout-West.
Een droombeeld voor de lange termijn zou verdiepte aanleg van de
A13 zijn (vgl. A4 Midden Delfland). Een deel van het oppervlak
boven de weg zou kunnen worden gebruikt voor woningbouw, een
ander deel voor uitbreiding van Buytenhout-West en het creëren
van geleidelijke overgangen tussen het groen en de stad.

5.6   gebiedSeConomie
Buytenhout-West heeft belangrijke waarden te bieden, maar er zijn
ook voldoende middelen nodig om deze waarden in stand te kunnen
houden. Dit vraagt om investeringen en doorlopende fondsen van
de verantwoordelijke overheden en andere partijen. Het is 
van belang dat er voor een langere periode gelden ter beschikking
worden gesteld om dit gebied als een ‘goede huisvader’ te beheren.
Deze middelen moeten niet gezien worden als kosten, maar als
investering in de waarden die Buytenhout-West vertegenwoordigt
voor de regio. De stad is aantrekkelijker, omdat die grenst aan een
groene omgeving, en heeft deze groene ruimte tevens nodig voor de
klimaatadaptieve functies.  De bijbehorende recreatieve waarden
versterken het leefklimaat in algemene zin en de omringende
gemeenten vinden dit ook belangrijk in het kader van de versterking
van hun vestigingsklimaat.   
ook de bestaande economische dragers zijn belangrijk om de
gewenste ontwikkelingen in het gebied mogelijk én volhoudbaar te
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maken. van de ondernemingen wordt verwacht dat hun activiteiten
ondersteunend zijn aan de kernwaarden van het gebied. De onder-
nemingen gaan bij hun activiteiten uit van het kringloopdenken. 
Een onderdeel hiervan is dat natuurlijke hulpbronnen niet sneller
verbruikt worden dan dat het gebied ze kan hernieuwen. 

voor de toekomst willen we helderheid van de overheden/partijen
over een structurele basis voor grondig beheer van dit welbezochte
gebied met een daarbij behorend controleerbaar beheerplan.
Zorgvuldig en integer beheer door alle beheerders van dit gebied
staan voorop. 
We streven naar een gezond gebied waar het kringloopdenken 
centraal staat. Hergebruik van bestaande (ruimtelijke-, of infra-)
structuren, gebouwen, materialen, kennis hierover en het verlengen
van de levensduur zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. 
om ervoor te zorgen dat een circulaire gebiedsaanpak het héle
gebied ten goede komt is samenwerking tussen alle belanghebben-
den nodig, openheid en kennis-deling op kleinschalig niveau. Er zijn
ondernemers actief die inzien dat wanneer hun activiteiten bijdragen
aan het versterken van de kernwaarden in het gebied, ook hun eigen

onderneming daar baat bij heeft. van de overheden wordt gevraagd
open te staan voor nieuwe manieren van samenwerking en mee te
werken om de gewenste ontwikkelingen in dit gebied mogelijk te
maken.

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

In de gebiedsvisie is vanwege het hoge, richtinggevende
abstractieniveau geen plaats voor concrete plannen of voorstel-
len. Een aantal actuele uitdagingen in het gebied behoeft echter
wel snelle maatregelen. We willen die onderwerpen hier in ieder
geval agenderen. ook zijn er tijdens de werksessies verschillen-
de interessante ideeën naar voren gekomen die we hier kort
aanstippen. 

ONDERWERPEN MET EEN HOGE PRIORITEIT
• Eén controleerbaar beheerplan voor het hele gebied (dus

inclusief bossen, waterpartijen, recreatiegebieden en land-
bouw) met structurele financiering. De uitvoering van dit
beheerplan zal worden gemonitord en bewaakt 

• Een biodiversiteitsplan opstellen om te kunnen sturen op
natuurdoelen en ecologische condities

• oplossen verkeersproblematiek Noordeindse weg, Delfgauw
• ontwikkelen van goed onderbouwd beleid voor (auto)mobili-

teit; schets van mogelijke mobiliteitsmaatregelen
• Het Laakweg-gebied beter verbinden met Buytenhout-West

en met de gebouwde omgeving, met bewerkstelligen van 
ecologische verbindingen als uitgangspunt 

• Inrichting weilandgebied langs de Hofweg t.b.v. recreatie-
plannen uitwerken 

• Het aantrekkelijker en zichtbaarder maken van de toegang 
tot de Delftse Hout en de attracties; het creëren van 
toegangspoorten vanuit de stad Delft naar het gebied

• Waterkwaliteit verbeteren en waterinfrastructuur versterken

UITDAGINGEN
• Stimuleren van financieringsmodellen voor ondernemers om

het specifieke beheer bij natuurgerichte landbouw (m.b.t. het
zover mogelijk toepassen van het kringloopsysteem; zie H 5.2)
te laten functioneren; hierbij worden wensen en mogelijkhe-
den van leveranciers en afnemers van producten en of dien-
sten, consumenten en overheden (inclusief wet- en regelge-
ving) bij elkaar gebracht.

• Het beheerplan Hertenkamp verder vormgeven en uitvoeren.

INTERESSANTE IDEEëN VOOR DE TOEKOMST 
• Het creëren van toegangspoorten op geschikte plekken met

horeca en educatie
• Mogelijkheden die waterbeweging bevorderen zijn watermo-

lens en fonteinen.
• De wateropgave (beheer en onderhoud) wordt door middel

van ‘dubbel ruimtegebruik’ ook gekoppeld aan nieuwe manie-
ren van voedselproductie of de productie van andere gewas-
sen: het water wordt zo een ‘oogstgrond’ (denk aan het oog-
sten van eendenkroos als bron van nutriënten).

• Kanoroutes voor het verhogen van de belevingswaarde.
tegelijkertijd zit hier een mogelijk spanningsveld met de
natuur en haar kwaliteit.

• Het varen van de stad naar Buytenhout-West. Dit kan alleen
onder de voorwaarde dat er geen vervuild water van buiten
Buytenhout-West instroomt.

• Een trekvaart van Delft naar Buytenhout-West. vanwege
hoogteverschillen van de peilvakken zal dit niet op korte 
termijn te realiseren zijn. 

• uitwerken plan voor overkapping A13 
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EÉN VAN ONZE prIOrITEITEN IN DE 
KOMENDE jArEN ZAL ZIjN, HOE WE DIT
prOcES VAN KENNIS DELEN, DIScUSSIërEN
EN LErEN, LEVEND KUNNEN HOUDEN. 
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Het zou optimaal zijn als de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp
samen één omgevingsplan voor het hele gebied uitwerken in plaats
van ieder een plan voor dat deel van het gebied dat tot hun gemeen-
te behoort. Het omgevingsplan voor Buytenhout-West moet van-
zelfsprekend afgestemd zijn op het plan voor het oostelijk deel van
Buytenhout. Als de partijen die bij dat gebied betrokken zijn een
visie gaan ontwikkelen kunnen we dat proces ondersteunen met de
ervaring die we in Buytenhout-West hebben opgedaan.

Eén van onze prioriteiten in de komende jaren zal zijn, hoe we dit
proces van kennis delen, discussiëren en leren, levend kunnen hou-
den. of we dat nu monitoring of lerend netwerken noemen, het gaat
erom de verschillende bronnen van kennis, praktijkervaringen en
meningen in en over het gebied blijvend te activeren. Zijn we nog 
op de goede weg? Scheppen we inderdaad de condities voor een
andere manier van omgaan met kwetsbare landschappen? of leiden
nieuwe inzichten of ontwikkelingen ertoe dat we onze ambities
moeten bijstellen?

tot slot roepen de verschillende ideeën die in de voorgaande hoofd-
stukken beschreven zijn, vragen op over de uitvoering. Als we

bijvoorbeeld de belevingswaarde in het gebied willen vergroten door
gemotoriseerd verkeer terug te dringen, wie gaat dat dan organi-
seren en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? We weten dat
versnippering van taken en verantwoordelijkheden niet zullen leiden
tot de gewenste uitkomsten. In een gebied met zo veel verschillende
eigenaren, beheerders en andere betrokkenen (denk aan
Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, gemeenten, bewoners,
ondernemers en natuurverenigingen) is het urgent om met elkaar te
zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van
onderhoud, beheer en economische activiteiten. Belangrijk voor de
BuytenHouttafel zijn de volgende vragen: voegen de economische
activiteiten meerwaarde toe aan het hele gebied (of alleen aan een
deelgebied)? Leidt een specifieke maatregel die goed is voor het één,

6VErVOLG

•Gebiedsvisie Buytenhout-West

Het vertalen van de inhoud van deze gebiedsvisie naar de Omgevingsvisies van beide betrokken gemeenten zal
voor alle deelnemers een belangrijke vervolgstap zijn. Daarmee worden de waarden en ideeën die in deze gebieds-
visie zijn benoemd voor de lange termijn verankerd in beleid. Maar de precieze manier waarop ze uiteindelijk 
concreet worden gemaakt kunnen we nu nog niet voorzien. Dat wordt uitgewerkt bij de vertaling van de genoemde
Omgevingsvisies van beide gemeenten naar een Omgevingsplan voor Buytenhout-West. Ook in dat traject zien 
we een belangrijke rol voor de BuytenHoutTafel. Wij willen in de komende jaren het platform zijn, waarbinnen 
de innovatieve nieuwe manier van (samen)werken verder wordt ontwikkeld.

‘Het zou optimaal zijn als de 
gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp
samen één Omgevingsplan voor 
het hele gebied uitwerken ’ 

Magazine



ch ja, er is weer heel wat af vergaderd, in en over
polder en park. Ik denk dat als elk woord goed
was voor het planten van een boom, we nu over
Delft aan de Amazone zouden kunnen spreken.

Maar ik vroeg mij af: wíe hebben er over dit schaarse stukje
groen in de Randstad gepraat? Dat waren allemaal mensen. Ik
heb geen dier zijn mening horen geven, en tenslotte zijn zij de
échte gebruikers van het gebied. Dus op een ochtend ben ik
de Delftse Hout ingewandeld – zonder hond deze keer – om
eens wat dieren naar hun mening te vragen. Gelukkig kwam ik
al snel een praatgrage merel tegen en ik vroeg hem: ‘Wat weet
u – altijd beleefd blijven – van de plannen die bedacht zijn over
dit gebied?’ De merel antwoordde dat hij van niks wist, en dat
hem ook nooit iets gevraagd was.
Ik vroeg hem wat hij van het gebied vond. ‘Ach,’ zei ie, ‘met 
het park is niks mis, het is alleen jammer dat er alsmaar 
hardgelopen wordt. Zit je net rustig een wurmpje te pikken,
komt er weer zo’n horde kakelbont gekleurde hijgende wezens
langs gedenderd.’

Een koolmees streek ook neer en bemoeide zich ermee: ‘Jij
moet niet altijd zo zitten te zeuren over die kleuren, dat jullie
nou zo saai zijn… Nee, wat echt hinderlijk is, zijn die honden.
Overal leggen ze hun drollen neer, en opruimen, ho maar!’ Een

konijntje kwam aangehuppeld en had ook nog wat te vertellen.
‘Drollen tot daaraan toe, maar loslopende honden, dát moest
verboden zijn. Ik ben d’r al drie kinderen door kwijt geraakt!’ 
Een specht kwam ook nog even een duit in het zakje doen. ‘Als
ik lekker wat op zo’n oude boom zit te rammelen, gaan er alle-
maal mensen naar me staan te kijken en roepen: “Oh, kijk eens,
daar zit een specht.” Ik vind dat nogal storend. Ik ga toch ook
niet op een terras zitten en roepen “Oh, kijk daar zit een mens.”’
Er voegden zich ook nog wat halsbandparkieten bij, maar toen
die ook nog wat te melden hadden, begon de merel te sputteren
en vond dat zij hier niks te zeggen hadden: ‘Als je het hier niet
naar je zin hebt, ga dan toch lekker naar je eigen land.’ De par-
kieten weer boos. ‘Jij oude sjaggerijn, we zijn hier heel toevallig
wél geboren, wij mogen net zo goed iets vinden als de anderen.’  

Voordat ik het wist begon dat hele dierenwereldje elkaar af te
maken, weliswaar gelukkig alleen met woorden. Na elkaar een
tijdje voor alles en nog wat uit gemaakt te hebben, ging de 
discussie een andere kant op: de mensen waren er toch wel de
grootste schuldigen van dat het hier allemaal verkeerd ging. En
in het bijzonder al die lui die daar nu weer over aan het praten
waren. ‘Want,’ werd er geroepen, ‘uiteindelijk zijn wij straks
weer de klos, wacht maar af.’ Op dat moment kwam er een
grote uil aanvliegen die met een statig gebaar in een boom ging
zitten, hoog boven het clubje mopperaars. ‘Wat zijn jullie toch
een uilskuikens, stelletje domme meepraters. Snappen jullie dan
niet dat deze mensen hun uiterste best doen om van dit stukje
natuur iets moois te maken?’ Het viel helemaal stil, en één voor
één dropen de dieren af. Ik bleef alleen met de uil over. Hij keek
mij aan, gaf me een dikke knipoog en ging er weer vandoor.

tijn noordenboS
Delftenaar en hondeneigenaar

‘Wie hebben er over dit schaarse stukje
groen gepraat? Allemaal mensen, 
ik heb geen dier zijn mening horen geven’

A
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•Gebiedsvisie Buytenhout-West

In de gebiedsvisie is vanwege het hoge, richtinggevende
abstractieniveau geen plaats voor concrete plannen of voorstel-
len. Een aantal actuele uitdagingen in het gebied behoeft echter
wel snelle maatregelen. We willen die onderwerpen hier in ieder
geval agenderen. ook zijn er tijdens de werksessies verschillen-
de interessante ideeën naar voren gekomen die we hier kort
aanstippen. 

ONDERWERPEN MET EEN HOGE PRIORITEIT
• Eén controleerbaar beheerplan voor het hele gebied 

(dus inclusief bossen, waterpartijen, recreatiegebieden en
landbouw) met structurele financiering. De uitvoering van 
dit beheerplan zal worden gemonitord en bewaakt.

• Een biodiversiteitsplan om te kunnen sturen op natuurdoelen
en ecologische condities.

• Een oplossing voor de verkeersproblematiek 
Noordeindseweg, Delfgauw.

• Een goed onderbouwd beleid voor (auto)mobiliteit; 
schets van mogelijke mobiliteitsmaatregelen.

• Een betere verbinding voor het Laakweg-gebied met
Buytenhout-west en met de gebouwde omgeving, 
met ecologische verbindingen als uitgangspunt.

• Inrichting van het weilandgebied langs de Hofweg ten 
behoeve van recreatieplannen.

• Een aantrekkelijke en zichtbare toegang tot de Delftse Hout
en de attracties; toegangspoorten vanuit de stad Delft naar
het gebied.

• Een verbeterde waterkwaliteit en versterkte 
waterinfrastructuur.

UITDAGINGEN
• financieringsmodellen voor ondernemers om het specifieke

beheer bij natuurgerichte landbouw (m.b.t. het zover mogelijk
toepassen van het kringloopsysteem; zie hoofdstuk 5.2) te
laten functioneren; hierbij worden wensen en mogelijkheden
van leveranciers en afnemers van producten en of diensten,
consumenten en overheden (inclusief wet- en regelgeving) 
bij elkaar gebracht.

• Een verder vormgegeven en uitgevoerd beheerplan voor 
het Hertenkamp.

INTERESSANTE IDEEëN VOOR DE TOEKOMST 
• Het creëren van toegangspoorten op geschikte plekken 

met horeca en educatie.
• Mogelijkheden die waterbeweging bevorderen zoals water-

molens en fonteinen.
• De wateropgave (beheer en onderhoud) middel van ‘dubbel

ruimtegebruik’ koppelen aan nieuwe manieren van voedsel-
productie of de productie van andere gewassen: het water
wordt zo een ‘oogstgrond’ (denk aan het oogsten van 
eendenkroos als bron van nutriënten).

• Kanoroutes maken voor het verhogen van de belevings-
waarde. tegelijkertijd zit hier een mogelijk spanningsveld 
met de natuur en haar kwaliteit.

• Het varen van de stad naar Buytenhout-West. Dit kan alleen
onder de voorwaarde dat er geen vervuild water van buiten
Buytenhout-west instroomt.

• Een trekvaart van Delft naar Buytenhout-West. vanwege
hoogteverschillen van de peilvakken zal dit niet op korte 
termijn te realiseren zijn.

• Het uitwerken van een plan voor overkapping van de A13.

niet tot verlies voor het ander? versterken het type onderhoud,
beheer en economische activiteiten de kernwaarden?
voor al deze zaken heb je uiteindelijk een passende organisatievorm
en middelen nodig. Daar zal in de komende jaren naar gezocht 
moeten worden. vorm je samen een gebiedscoöperatie? richt je een
gebiedsfonds op? Ben je een vereniging of meer een open netwerk?
Welke mate van professionalisering van de werkzaamheden van 
de BuytenHouttafel is nodig? of niets van dat al? Met het verder 
uitwerken van de ambities, zullen ook deze vragen concretere 
invullingen krijgen.

De BuytenHouttafel lijkt dé plek om met elkaar te zoeken naar de
best passende oplossingen en elkaar te blijven inspireren, maar is 
niet de heilige graal.  Mensen hebben zich ook op andere manieren
georganiseerd in het gebied, bijvoorbeeld via bewoners- of natuur-
verenigingen. Dat is een rijkdom die we ook in de toekomst willen
koesteren, en met name ook de verschillen van inzicht of zelfs de
tegenstrijdigheden. ook zij maken deel uit van de nieuwe demo-
cratische ruimte die in Buytenhout lijkt te ontstaan. De kwaliteit van
de gesprekken en het debat is dus belangrijker dan het komen tot 
consensus.  DIEr       VISIE&

 

Buyten
Kansen 

B        

Foto : Esther  de  Cu i jper



85BuytenKansen  |  november 201984 BuytenKansen  |  november 2019

‘SAMEN WErKEN WE
AAN WATErKWALITEIT’

at doet hoogheemraad Marcel Belt zoal?
‘Als lid van het college werk ik voor alle mensen 
die in het gebied van Delfland wonen, werken en
recreëren. Ik heb onder meer waterkwaliteit, zwem-

water, recreatief medegebruik, biodiversiteit en zoetwater-
voorziening in mijn portefeuille. Dat zijn onderwerpen die mij
na aan het hart liggen. We staan voor de grote opgave om de
waterkwaliteit zowel ecologisch als chemisch te verbeteren 
en op peil te houden. Wij beschermen de waterkwaliteit. 
Bijvoorbeeld door samen met de glastuinbouwbranche de
hoeveelheid bestrijdingsmiddelen en meststoffen, die uit de
kassen in het water komen, terug te dringen. En wij stimuleren
de waterkwaliteit waar dat kan, onder meer door het aan-
leggen van een netwerk van waternatuur. Maar het blijft
behoorlijk lastig in zo’n dichtbebouwd gebied met zoveel
bedrijvigheid. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, dus
ook in Buytenhout-West. 
ook zijn wij verantwoordelijk voor de zoetwaterbeschikbaar-
heid in het gebied. Door de veranderingen in het klimaat is 
de beschikbaarheid van voldoende zoet water niet meer 
vanzelfsprekend. vorig jaar hadden we door de aanhoudende
droogte een aanzienlijk tekort aan zoet water in het gebied.
We pompen dan zoet water uit het Brielse Meer het gebied
binnen ter aanvulling. Zo zorgen we dat er voldoende gezond
water is. Maar ook daar zitten grenzen aan. 
Eén van de effecten van droogte is dat zoutinvloeden op het
water groter worden. Dat is nadelig voor de natuur en voor
ondernemers die oppervlaktewater gebruiken. voortdurende
kwaliteitsbewaking is dus erg belangrijk.’

Wat is de specifieke betrokkenheid van Delfland bij het gebied
Buytenhout-West?
‘Die betrokkenheid is groot. Om een voorbeeld te geven: de
kwaliteit van het zwemwater in de Dobbeplas en de grote
plas in de Delftse Hout vragen veel aandacht. Het zijn belang-

zwemplassen komt, leidt dat tot méér over-
last door blauwalg, terwijl wij er juist alles
aan doen om blauwalg te beperken. Water-
systemen met elkaar verbinden, zoals in de
visie wordt voorgesteld, is daarom lastig.
Daarbij zijn er ook veel verschillen in
(water)peilhoogten. Je zou dan veel stuwen
en bruggen moeten bouwen om alle water-
stromen met elkaar te verbinden. Het is een
belangrijk vergezicht, maar op dit moment 
is het niet uitvoerbaar.’

Is Buytenhout-West afhankelijk van wat er in
de bredere regio gebeurt aan waterbeheer?
‘Uiteraard! Water houdt niet op bij een
gemeentegrens. Kenmerkend voor ons 
gehele verzorgingsgebied is dat het zwaar-
belast is: een hoog aantal inwoners, in een
enorm stedelijk gebied. Een grote glastuin-
bouwzone (West- en Oostland) en een 
relatief beperkte groen- en grasruimte. We
zien Buytenhout-West samen met Midden-
Delfland als belangrijke groene longen in 
een gebied waar heel veel belangen samen-
komen. In al deze gebieden zoeken we 
partners om de uitdagingen waar we voor
staan aan te gaan. In het Westland werken
we samen met de gemeente, de tuinders en
Glastuinbouw Nederland om lozingen en 
lekkages van meststoffen en bestrijdings-
middelen in het water tegen te gaan. In 
Midden-Delfland werken wij samen met
agrariërs om erfafspoeling te voorkomen.
Onze handhavers controleren in het hele
gebied op lozingen en op naleving van de
regelgeving. Want als er ergens vervuiling 
in het water komt, stroomt die ook verder
het gebied in.’

Wat vindt Delfland van de gebiedsvisie zoals
deze opgesteld is door de BuytenHoutTafel?
‘Goed, de aanpak is voor ons heel interes-
sant en leerzaam. Wij hebben regelmatig te
maken met initiatieven uit de samenleving,
maar nog niet op een zo grote schaal, met 
zo veel betrokkenen en met verschillende 
doelstellingen.’

Volgens de gebiedsvisie zijn natuur en 
biodiversiteit leidend, recreatie en economie
meer ‘dienstbaar’. Onderschrijf je dat?
‘We zien dat er allerlei verschillende belan-
gen spelen in het gebied. Je kunt natuur als
leidend principe nemen. Als de natuur in
orde is, zal de waterkwaliteit ook goed zijn
en kun je er dus goed recreëren. We kunnen
ons heel goed vinden in deze kernvisie. Maar
de verantwoordelijkheden van Delfland gaan
natuurlijk verder: zoals de waterveiligheid

rijke zwem- en recreatieplassen in een stedelijke agglome-
ratie. Wij controleren het zwemwater op bacteriën en algen.
Want zwemmen in natuurwater is lekker, maar je wilt er niet
ziek van worden. Omdat wij het belangrijk vinden dat je in ons
gebied goed kunt recreëren, werken wij waar dat kan aan het
verbeteren van de zwemwaterkwaliteit, onder meer door de

biodiversiteit in en om het water te vergroten. Dat kunnen wij
echter niet alleen: kennis en medewerking van bewoners,
bezoekers en gebruikers van het gebied is hard nodig. Een 
initiatief als de BuytenHoutTafel geeft ons de kans om betere
verbindingen te maken met belanghebbenden en van elkaar
te leren.’ 

Stroken de verantwoordelijkheden van Delfland met de wensen
en gedachten die in de gebiedsvisie worden geformuleerd?
‘Bevorderen van biodiversiteit, samenwerken aan water-
kwaliteit; daarin vinden we elkaar snel. Maar heel eerlijk, er
staan ook gedachten in de visie, eigenlijk meer wensbeelden,
waarvan wij zeggen: interessant, maar op dit moment moeilijk
te realiseren. 
Zo kost het veel geld en inspanning om de kwaliteit van het
zwemwater goed te krijgen en te houden. Wij hebben recent
flink geïnvesteerd in de zwemplas van de Delftse Hout en
eerder in de Dobbeplas. Het helpt daarbij dat de plassen
geïsoleerd zijn en niet in verbinding staan met het water
eromheen, dat veel voedselrijker is. Wanneer dat water in de

Marcel Belt, Hoogheemraad 

Het Hoogheemraadschap van Delfland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het gebied
Buytenhout-West. Marcel Belt is een van de vier gekozen bestuurders die samen met de 
dijkgraaf het nieuwe college van het waterschap vormen. Een college dat recent met veel
enthousiasme en ambitie aan de slag is gegaan. 
Belt heeft onder meer waterkwaliteit in portefeuille. De organisatie van het bestuur van water-
schappen is vergelijkbaar met die van gemeenten. Je zou Marcel Belt daarom ‘wethouder 
van waterkwaliteit’ kunnen noemen. Een mooie gelegenheid voor BuytenKansen om hem te
spreken over de betrokkenheid van Delfland bij de toekomst van het Buytenhout-West. 

W

MArcEL BELT:
‘DIT INITIATIEF GEEFT ONS DE KANS
VErBINDINGEN TE MAKEN 
MET DE MENSEN IN HET GEBIED 
EN VAN ELKAAr TE LErEN’

‘Biodiversiteit staat wereldwijd onder
druk, dus ook in Buytenhout-West’

Tekst Aad Derwor t   •  Fo to ’s Pr imo!Stud io
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Fan van de natuur
Sam (14) zit al vanaf zijn zevende bij de Natuurwacht:
‘Ik zat vroeger op scouting, maar ik was fan van de
natuur en wilde méér doen. We leren over de natuur
en helpen om de natuur te beschermen, bijvoorbeeld
door schoonmaakacties. We zorgen o.a. voor het
Vogeleiland achter de Papaver. Het riet wordt
gemaaid in de zomer en wij mengen dat dan met het
oude riet op de slangenhoop. De stadsecoloog heeft in
de buurt namelijk slangen gevonden – ongevaarlijke
hoor – en die wil ze hier ook hebben. De slangenhoop
is fijn voor muizen, die kunnen er jongen krijgen omdat
het riet broeierig is en dat werkt als een warmtelamp.
Ook voor wormen is het fijn en zij zorgen dat de com-
post de aarde ingaat, waardoor die goed vruchtbaar
wordt.
Tot je tiende blijf je in de omgeving, daarna ga je er
meer op uit. Laatst zijn we naar de kas van de imker
gefietst, aan de Dwarskade en na de zomer gaan we
bij een biologische appelboomgaard appels plukken.
De eerste keer dat we daar naartoe gingen was 
niemand erop voorbereid dat we appels mochten
meenemen. De tweede keer had ik grote tassen mee-
genomen en vroeg ik voorzichtig: ‘Mag ik dan appels
meenemen?’ Dat mocht en toen hebben we meteen
de tassen volgedaan en thuis appelsap en appeltaart
gemaakt. Allemaal biologisch en dat was erg lekker.’

SaM

Buytenhout-West biedt heel veel 
mogelijkheden voor jongeren. 

Je kunt van alles doen in het gebied:
sporten, spelen, zwemmen, in een 

bootje varen, of gewoon lekker 
de natuur in. Wat vinden ze zelf 
eigenlijk van Buytenhout-West?

HISKE rIDDEr
Betrokken bezoeker

ikke complimenten voor de voortrekkers
van deze gebiedsvisie. Het is heel lastig
om met vertegenwoordigers van 
gemeenten, waterschappen en Staats-

bosbeheer over de toekomst van een gebied te
praten, terwijl die formeel niet altijd het achterste
van hun tong kunnen laten zien. Gelijkwaardige
participatie en begrip voor elkaar zijn essentieel.
Een gezamenlijk gevoel van ‘het gebied is van 
ons allemaal’.

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

BuytenMensen
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voor alle mensen in
ons gebied, het voor-
komen van waterover-
last en de beschik-
baarheid van zoet
water. Bij al die zaken
speelt hoe wij met 
zijn allen omgaan met 
de natuur zeker wel 
een rol. De negatieve
effecten van klimaat-
verandering worden zichtbaar. Steeds vaker valt er in korte
tijd heel veel regen en al dat water kun je niet zo snel kwijt.
Dus zoeken we meer ruimte voor het water. We creëren waar
mogelijk bufferopslag, maar in ons gebied is dat niet zo een-
voudig, omdat er weinig ruimte is. Dat moeten wij dus écht
met zijn allen doen. Samen met de gemeenten, maar ook met
ondernemers. Zo kunnen tuinders regenwater opvangen in
hun gietwaterbassins. En ook bij de mensen thuis valt winst te
boeken. Daarom adviseren we mensen om tegels uit hun tuin
te halen en er groen in te zetten, zodat het water rustig in de
bodem wegzakt. We stimuleren de aanleg van groene daken,
de aanschaf van regentonnen, het maken van groene school-
pleinen etc. Kiezen voor de natuur is voor alle betrokken 
partijen een goed uitgangspunt.’

Hoe kunnen mensen zelf hun steentje bijdragen aan een goede
waterkwaliteit?
‘Delfland kan het niet alleen doen. Schoon en gezond zoet
water is een schaars goed aan het worden. 
Gooi er dus niets in! Gooi plastics en peuken in de afvalbak,
voer de eendjes niet, laat je hond niet bij het water poepen,
ga lekker vissen, maar gebruik geen lokaas, ga lekker varen,
maar vaar niet te hard. Het zijn kleine dingen, waarmee ieder-
een helpt bij het beschermen van de kwaliteit van ons water.
Hoogheemraadschap Delfland heeft samen met de gemeen-
ten en Staatsbosbeheer de verantwoordelijkheid voor het

waterbeheer in
Buytenhout-
West. Delfland
zorgt voor de
waterkwaliteit, de
gemeenten voor
de oevers en het
onderhoud van de
zwemplassen en
ook Staatsbos-
beheer is op een
aantal plekken
betrokken bij 

het waterbeheer. We werken nauw samen met alle gebieds-
partners. Daarom zijn en blijven we graag betrokken bij dit
initiatief van de BuytenHoutTafel. Mijn oproep aan iedereen
die Buytenhout-West een warm hart toedraagt is dan ook:
help mee het water op te vangen en de waterkwaliteit op peil
te houden of zelfs beter te maken. En heb je ideeën: zoek ons
op, spreek ons aan! Samen komen wij verder.’

‘We willen als college 
vooral het begrip ‘samen’ 
benadrukken’D

’

‘

Tekst An i t a  Boone

VrijBuyters!
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IDEEëN VOOr
EEN NIEUWE KOrFTLAAN?

Het Arboretum-Heempark ligt misschien wat verscholen aan de 
Korftlaan in de Delftse Hout, maar is een bezoek meer dan waard. 
Het woord arboretum stamt van het Latijnse ‘arbor’ en betekent 
boom. Een arboretum is dan ook een bomenverzameling in een 
tuin of park. Alsof je door een levend museum loopt. 
De vrijwilligers van het Arboretum-Heempark streven ernaar zo
veel mogelijk soorten en variëteiten te onderhouden en de bomen 
en struiken goed tot hun recht te laten komen. Elke boom of 
struik is voorzien van een naamplaatje met informatie. 
Het Arboretum-Heempark bestaat inmiddels 50 (!) jaar en is 
het hele jaar en elke dag gratis toegankelijk van zonsopgang 
tot zonsondergang (honden niet toegestaan). 
voor meer informatie, onder andere over de bomen, 
rondleidingen en het deelnemen als vrijwilliger: 
www.arboretum-heempark-delft.nl

Een groep studenten van de universteit Wageningen is onder leiding
van Marleen Buizer vanaf het begin betrokken geweest bij de gebieds-
visie Buytenhout, om frisse ideeën aan te leveren op velerlei gebied. De
studenten raakten zo enthousiast door het hele proces, dat zij op eigen
initiatief een idee voor een duurzame vernieuwing van de Korftlaan 
ontwikkelden. Markante verrijdbare bloemperken en wadi’s zorgen 
voor een speelse en levendige aanblik, maar ook voor een aanzienlijke
vergroting van de wateropnamecapacitieit van deze ‘stenige’ omgeving.

ooit was er slechts polder tussen Delft, Pijnacker en Nootdorp. op deze foto van de
bekende Delftse stadsfotograaf tiemen van der reijken is er nauwelijks ‘hout’ te zien,
wel weilanden zover het oog reikt. ruimte genoeg voor de aanleg van een groot buiten-
zwembad. In 1961 werd begonnen met de bouw van zwembad ‘Aan het Korft’. Heel
ruim opgezet en modern met vier grote zwembaden en zonneweiden eromheen. Het
complex vormde het begin van de ontwikkeling van de Delftse Hout als recreatiegebied.
Inmiddels is het zwembad al weer tientallen jaren verdwenen, en werd op deze plek 
een stadscamping gerealiseerd. De kantoor en was- en recreatieruimtes die er al die tijd
in oorspronkelijke staat stonden worden binnenkort gesloopt en maken plaats maken
voor moderne, maar vooral duurzamere versies. 

TOEN DE ‘HOUT’ 
Er NOG HELEMAAL 
NIET WAS...

pETEr LANKHUIjZEN
Schaapherder, landschapsvormer

BuytenWerk

Met zijn bedrijf Sheep@Work geeft Peter Lankhuijzen samen 
met zijn schapen en bordercollies workshops, teambuilding en
demonstraties schapendrijven. Daarnaast werkt hij bij de ANWB
én is hij (in samenwerking met Hoeve Biesland en Staatsbos-
beheer) groenbeheerder in Buytenhout. ‘Momenteel staan de
schapen hier in de Balij, maar eens in de zoveel tijd loop ik met 
ze over het fietspad naar de Dobbeplas. Daar zet ik dan het halve
eiland af, zodat ze daar een paar dagen kunnen staan. En ken je
de Groene Keijzer? Dat is een watervogelgebied naast de N470,
tussen Pijnacker en Delft. Daar lopen ook schapen, om het teveel
aan zuring daar weg te eten. Zolang je het koppel schapen klein

houdt, grazen ze netjes om de nesten van de watervogels heen.
Begrazing door schapen is beter voor de dijken dan een gras-
maaier. Een maaier drukt namelijk alle lucht uit de dijk, waardoor
die makkelijker gaat uitdrogen. En dan krijg je scheuren.
De schapen eten alles, maar ze beginnen met wat zij het lekkerste
vinden. Als ik wil dat ze brandnetels eten, moet ik ze net zo lang
laten staan tot ze eraan beginnen. Andersom kan ook. voor
berenklauwbestrijding hoeven ze maar kort op een perceel te
staan. Dat vinden ze lekker. En ze kunnen het veilig eten, want
berenklauw is alleen gevaarlijk als het vocht in aanraking komt
met uv-straling. 
Soms ontkom je er niet aan om te maaien, maar dankzij de 
schapen hoeft dat minder, beheersen we meer soorten wildgroei
en zorgen we voor meer biodiversiteit door sommige stukken
meer en andere minder te laten begrazen. Als je niets doet, 
groeit alles dicht.’

Arboretum 
Heempark

Binnenste Buyten

Buytenhout-West biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’

Tekst An i t a  Boone en  Aad Derwor t
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ij het horen van namen als Shell en IKEA krijgt de
gemiddelde Nederlander niet direct een ‘groen’ gevoel.
Grijze schoorstenen bij de één, blauwe gebouwen met
gele letters bij de ander, dat zijn de beelden die auto-

matisch op het netvlies springen. Het is bij die laatste dat 
we Paul en Leendert ontmoeten aan de BuytenHoutTafel.
Bovenop het IKEA-dak, met – hoe symbolisch - uitzicht over
de polder. ‘Toen IKEA in 1992 werd gebouwd’, trapt Paul af,
‘hadden veel mensen daar kritiek op. Maar intussen is wel
gebleken dat IKEA veel meer heeft gebracht dan die ‘blauwe
bak’ en daar is gelukkig ook begrip voor. Ze denken hier echt
aan de omgeving en zijn betrokken bij de ontwikkeling ervan.’
Zo. Dat ‘buytenkansje’ hoeft Leendert niet eens meer zelf in
de kruising te koppen. Met een knipoog naar zijn tafelgenoot
legt hij uit wat hem – en niet alleen vanuit IKEA – met de
Buytenhout verbindt. ‘De natuur boeit me. Ik ben opgegroeid
op een boerderij in De Meije, dat ligt tussen Zwammerdam
en Bodegraven. Daar leerde ik als kind al dat het belangrijk is
om verstandig met de natuur om te gaan. En hoe fijn het is

Een stadskind en een boerenzoon aan één tafel; je zou verwachten dat die twee
totaal verschillend denken over de natuur. Maar Paul Schreuder (gepensioneerd 
veiligheidsadviseur bij Shell) en leendert den Boer (Property Manager bij IKEa)

zijn het in elk geval over een ding roerend eens: de Buytenhout is groen en moet
groen blijven. Maar dat gaat niet vanzelf…

B
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Leendert den Boer en paul Schreuder:

‘VEEL KINDErEN 
DENKEN ÉcHT 
DAT EEN EI UIT 

EEN DOOS KOMT’

‘OKÉ, WE HEBBEN HIEr EEN ‘BLAUWE DOOS’ 
NEErGEZET, MAAr ALLES STAAT IN HET TEKEN VAN
DUUrZAAMHEID EN ZOrG VOOr DE OMGEVING.’
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om er van te kunnen genieten. Dat heb ik in mijn verdere
leven meegenomen. Ook in mijn werk bij IKEA. Ik zit namens
IKEA in het Ondernemersfonds. Dat is een mooie plek om te
laten zien waar we staan als bedrijf. Ik leg graag aan iedereen
uit dat we een goede buur zijn. Wij helpen waar mogelijk met
de ontwikkeling van het gebied. En we verbinden mensen
door het organiseren van activiteiten die met ‘groen’ te
maken hebben. Die zorg voor de natuur zit in de cultuur van
het bedrijf. Dus inderdaad, we hebben hier – zoals Paul zegt
– een ‘blauwe doos’ neergezet, maar alles staat in het teken
van duurzaamheid en zorg voor de omgeving. En zo hoort het
ook.’
Leendert werkt niet alleen aan de rand van de Delftse Hout,
hij fietst er elke dag doorheen. ‘Ik woon in de Brasserhout en
rij elke dag door het gebied naar mijn werk. Heerlijk. Je gaat
zo’n omgeving na verloop van tijd steeds bewuster beleven.
En dan zie je ook de uitdagingen, want die zijn er. Het 
probleem met de blauwalg is een voorbeeld. De Grote Plas 
is steeds meer aan het vergroenen. Waterplanten als de lis-
dodde zorgen ervoor dat het zonlicht moeilijker de bodem
bereikt, waardoor er voor algen minder ruimte komt. Maar ze
worden gemaaid en dat werkt dus juist algengroei in de hand.
Het zorgt er ook voor dat er steeds minder kikkers zijn.
Gelukkig wordt er door de gemeente en het Hoogheem-
raadschap steeds beter over nagedacht. Natuurlijke oevers 
krijgen meer aandacht. Dat is een gigantische stap in de
goede richting.’
Wat Paul betreft is de aanpak van de blauwalg niet alleen
een kwestie van natuurbeheer. De Delftse Hout is een
belangrijk recreatiegebied, weet hij als geen ander. ‘Ik ben al
heel lang lid van Scouting Paulus. We leren de kinderen aan
de hand van spelactiviteiten met de natuur om te gaan. Dat is
prachtig. Ik herinner me dat ik het als kind al heel gaaf vond
om met mijn laarzen aan door de polder te struinen. Als

stadskind was dat voor
mij extra spannend. Ik
weet nog goed dat ik
daar al speelde toen de
Delftse Hout er nog niet
eens was. Dat hele
gebied heb ik dus letter-
lijk zien ontstaan en ik
weet hoe belangrijk het
voor mensen is om hier
lekker te kunnen re-

creëren. Het zou een blamage zijn als we het probleem met
die blauwalg niet kunnen oplossen. De gemeente, maar ook
het waterschap, ondernemers en gebruikers moeten samen
optrekken. Het is goed om te zien dat daar al best veel

AAN DE BUYTENHOUTTAFEL Op HET DAK VAN DE IKEA-VESTIGING AAN DE A13: 
pAUL ScHrEUDEr (ScOUTING pAULUS) EN LEENDErT DEN BOEr (IKEA).

‘Het is geen club 
die alleen maar 
problemen benoemt, 
maar één die ook
oplossingen 
aandraagt.’

Aan Tafel!
Zoveel mensen, zoveel 
belangen, zoveel meningen. 
BuytenKansen nodigt Buyten-
houters uit aan tafel om te praten, 
ideeën te delen én naar elkaar te luisteren.
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gebeurt. Een ding weten we
zeker: die plas kan zichzelf
niet in stand houden…’
De zorg voor de plas is een
van de kernpunten van de 
BuytenHoutTafel. Het inspira-
tienetwerk krijgt van beide
heren een dikke voldoende.
Leendert: ‘Het is een brede
afspiegeling van de partijen in
het gebied en dat is goed. Ik
heb bewondering voor een
man als Gé Kleijweg, die er 
de basis voor heeft gelegd.
Het is geen club die alleen
maar problemen benoemt,

maar ook oplossingen aandraagt. ‘Dit doen wij; wat doe jij?’ 
Ik denk dat de gebiedsvisie die nu op tafel ligt, de politiek
prima kan helpen bij het uitzetten van de plannen voor de
toekomst.’
‘Vergeet naast Gé niet Jan Duijndam, Pim Meijkamp en 
Jet Verloove te noemen’, vult Paul aan. ‘Zij vormen het 
kernteam.’ Het is genoteerd.
Even terug naar de jeugd en de toekomst van de natuur. 
Paul en Leendert constateren dat veel jongeren best wat
meer ‘naar buiten’ zouden mogen gaan. Om te spelen en te
leren. Paul: ‘We leven in de tijd van de tablet. Dat is een han-
dig ding, maar het houdt kinderen wel binnen. Er gebeurt
zoveel in de natuur, maar ze zien het niet. Dat is zo jammer.
Bij de scouting en op de stadsboerderij BuytenDelft waar ik
sinds mijn pensionering vrijwilligerswerk doe, draait juist alles
om wat de natuur te bieden heeft. Vaak organiseren we
samen met De Papaver activiteiten. Hoe ziet je omgeving er
nou eigenlijk uit? Waar kan je je input leveren? Wat kan je bij-
dragen? Dat hoeft echt niet altijd met hoogdravende verha-
len. Op de stadsboerderij mag ik me graag met het onderhoud

bezighouden en zie dan de
kinderen en hun ouders,
opa’s en oma’s lekker bezig
zijn in een natuurlijke omge-
ving. Het 
plezier wat je dan bij die kin-
deren ziet, daar doe ik het
voor.’
‘En weet je’, haakt Leendert
glimlachend in. ‘Je zou je ver-
bazen hoe weinig sommige
mensen van de natuur weten.

Mensen hebben vaak geen idee hoe een geit of een ander
beest er in het echt uitziet. Wel eens gezien op tv, maar in het
echt…?’
‘Klopt’, beaamt Paul. ‘Je moet voor de grap eens aan je buur-
meisje van acht vragen waar een ei vandaan komt. 
Ja, daar lach je om, maar je zal de kinderen de kost moeten
geven die daar geen beeld bij hebben. Wat hun betreft komt
een ei uit een doos. Melk, ook zoiets. ‘Komt dat echt uit een
koe?’ Voor ons is dat allemaal vanzelfsprekend, maar de jeugd
krijgt er steeds minder mee te maken. Daar is echt nog heel

veel te winnen. Gewoon iets vaker door de Buytenhout
wandelen en goed om je heen kijken. Een boomhut bou-
wen. Kikkers tellen. Je fantasie de vrije loop laten. Dat
beeldscherm is leuk, maar de echte natuur is veel 
spannender.’
‘Je komt dan misschien zelfs een stel lepelaars tegen’, zegt
Leendert. ‘Die zijn er weer en dat is heel bijzonder. Ik kan
me voorstellen dat mensen die nog nooit in het wild 
hebben gezien. Ik zou zeggen: ga ze zoeken. Maar wel met
rust laten, natuurlijk.’
Als één term geregeld terugkomt tijdens het gesprek met
Paul Schreuder en Leendert den Boer, dan is het ‘verant-
woordelijkheid’. Roepen dat er problemen en bedreigingen
zijn is een ding, ze aanpakken is iets anders. Paul: ‘De 
Buytenhouttafel is er een goed voorbeeld van. Al die 
mensen hebben hun eigen belangen en stokpaardjes. 
Maar ze werken wel als een team en dat is bijzonder. Door
de interactie begrijpen mensen elkaar beter.’
Gevraagd naar een droom voor de toekomst, hoeven 
Leendert en Paul niet heel lang na te denken. ‘Ik hoop nog
jaren door de natuur naar IKEA te kunnen fietsen’, zegt
Leendert. “Door een gebied dat groen blijft en waar 
fietsers, joggers en andere recreanten van de natuur en 
een mooi speelbos genieten. En waar ook plekken zijn om
te borrelen en te shoppen. Een gebied voor een brede 
doelgroep, dus. De rol van de bedrijven is daarvoor heel
belangrijk. Met euro’s kun je de natuur helpen, dat kunnen
bomen niet zelf.’
Paul is het – hoe kan het ook anders – met zijn tafelgenoot
eens. ‘Ik als geboren stadsmens zie een gebied waar de
stad en de natuur naast elkaar kunnen bestaan en elkaar
aanvullen. Geen urban jungle, dus, maar een prachtige plek
waar je lekker
tot rust kan
komen en je
fantasie kan
laten gaan.’
Dat is niet
alleen een
oproep tot
‘consumeren’
van de 
Buytenhout,
benadrukken
Paul en Leen-

dert. ‘Als we dit
gebied inder-
daad voor de
toekomstige
generaties willen behouden, is de inbreng van vrijwilligers
heel belangrijk. Daar zijn er nu al heel veel van actief in het
gebied, maar er kunnen altijd mensen bij. Dus niet denken:
ik betaal contributie voor een club, dus ze regelen het
maar. Zelf opstaan en meedoen. Dat is wat we nodig 
hebben. En het is ook nog eens hartstikke leuk!’

‘Ik zie een gebied waar 
stad en natuur naast elkaar
bestaan en elkaar aanvullen.
Geen ‘urban jungle’, maar 
een prachtige plek.’

EEN jAAr LANG
VIrULYpAD

Dirk van Dien is een veelzijdig kunstenaar én 
een markante Delftenaar. Hij wordt in zijn werk 
mede geïnspireerd door de Delftse Hout. 
Speciaal voor BuytenKansen heeft Dirk deze
linoleumsnede uitbundig ingekleurd.
De prent toont de Delftse Hout in al zijn veel-
zijdigheid. Er is heel veel te zien, we zien vogels 
in allerlei variëteiten, herten, hazen, insekten, 
vissen, honden en op de achtergrond de onmis-
kenbare historische ‘skyline’ van Delft. 
Dirk is zelf een meer dan regelmatige bezoeker 
van het Buytenhout-gebied: ‘Ik kan gewoon 
niet zonder de Delftse Hout. Ik moet daar de 
zuurstof inademen, het licht, de ruimte en het groen
beleven. Elke dag is het anders, je ziet altijd weer iets
nieuws. Dat inspireert me enorm. Na een wandeling
kan ik er weer helemaal tegen en klim ik met plezier
de trap op naar m’n atelier om al die indrukken op
papier of doek tevoorschijn te toveren.’ 

DE DELFTSE HOUT VAN
DIrK VAN DIEN

Tekst An i t a  Boone en  Aad Derwor t

Pijnackeraar Paul van der Zanden (62) fietst
elke dag, in weer en wind, over het virulypad
naar Delft voor zijn werk bij DSM en aan het

eind van de middag fietst hij weer terug. 
‘op een dag hing er een behoorlijk dreigende

onweersbui in de lucht in de verte richting
Zoetermeer. Ik dacht toen: ‘Wat een mooi
plaatje zo, met de kleuren van de lucht, de

bomen en het lijnenspel van het virulypad.’
Dus ik heb er met mijn telefoon een foto van

gemaakt. Dat was de eerste. De volgende
dag fietste ik daar uiteraard weer en keek 

ik weer naar de lucht in combinatie met 
het virulypad. ook dat was weer een mooi 

plaatje, maar wel helemaal anders. toen 
besloot ik om iedere dag op exact dezelfde

plek op het virulypad een foto te maken en
dat minimaal een jaar vol te houden, totdat ik
alle seizoenen op de foto had. Ik heb in totaal
164 unieke foto’s gemaakt in de periode van
april 2016 tot mei 2017. Dat geeft bij elkaar

best een mooi tijdsbeeld, vind ikzelf.’

Binnenste Buyten

Buytenhout-West biedt naast rust en natuur 
ook ruimte voor activiteiten 

en initiatieven ‘van binnenuit’

pAUL ScHrEUDEr: ‘IK ZIE EEN
GEBIED WAAr STAD EN NATUUr
NAAST ELKAAr KUNNEN BESTAAN
EN ELKAAr AANVULLEN’

LEENDErT DEN BOEr: ‘HET IS 
GEEN cLUB DIE ALLEEN MAAr 
prOBLEMEN BENOEMT, MAAr DIE
OOK OpLOSSINGEN AANDrAAGT’
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‘WEES ZUINIG 
Op DE rANDEN 

VAN DE STAD’

ls provincie onderscheiden we verschillende land-
schapssoorten, waaronder het ‘stedelijk landschap’.
Daar hebben we vooral aandacht voor de stadsranden,
want die ‘zijn eigenlijk van niemand’. Het gebied 

Buytenhout-West is zo’n stedelijk landschap. Heel bijzonder is
dat er hier nu vanuit de burgers een collectief eigenaarschap
ontstaan is. Ik weet dat er een vergelijkbaar proces heeft
heeft plaatsgevonden in de Broekpolder van vlaardinger, 
een voormalige  stortlocatie voor havenslib die helemaal 
‘vergroend’ is. De gemeente was van plan dat gebied voor
woningbouw te bestemmen, maar de bewoners hebben zich
daartegen verzet en voor elkaar gekregen dat ze een eigen
visie voor het gebied konden maken. Dat is vergelijkbaar met
wat er nu hier in Buytenhout-West gebeurt.

Je zegt: de stadsranden zijn van niemand. Kun je dat wat con-
creter maken: wat is er hier dan precies van niemand?
De stukjes grond zijn natuurlijk wel van individuele eigenaren,
van bedrijven, bewoners. Maar collectief is het van niemand.
Als je dat niet organiseert kan een gemeente zeggen: sorry,
maar we hebben uitbreidingsruimte nodig en willen het stukje
grond van eigenaar X gebruiken om woningen te bouwen. Er

zeggen hoe ze erover denken. Daar kunnen wij dan bij aan-
haken. Die burgerparticipatie wordt in bestuurlijk Nederland
als best spannend ervaren. Gemeenteraden vragen zich soms
af: waar zijn wij dan nog voor? Mogen wij alleen nog tekenen
bij het kruisje? Zo is het natuurlijk niet, maar wees wel blij dat 
er iets is ontstaan dat breed wordt gedragen bij de belang-
hebbenden zelf. Dat zouden wij als provincie nooit kunnen
voor anderen kunnen bedenken.’

Dus jullie committeren je aan dit initiatief? Heeft de gebiedsvisie
de volle steun van de Provincie Zuid-Holland?
‘We moeten het op politiek niveau nog doorspreken en het 
nieuwe provinciebestuuur dat net is aangetreden wil er moge-
lijk ook iets over zeggen. Maar ik heb de concept-visie bij een
aantal collega’s gecheckt, en het stuk past prima in ons beleid.
Dat geldt volgens mij ook voor de gemeenten. De woning-

ligt een opgave om 240.000 woningen te bouwen in het 
stedelijk gebied rondom Buytenhout-West. De verleiding is
dan groot om naar een gebied als dit te kijken, omdat het zo
mooi centraal ligt. Projectontwikkelaars zien natuurlijk ook
allerlei mogelijkheden. Dat is helemaal niet wat de huidige
bewoners willen. 
Dit soort planologische beslissingen vallen nu onder verant-
woordelijkheid van gemeenten en provincie. Dan kom je in
een complex krachtenveld terecht. Als individu heb je daar
maar weinig invloed op. Dus moet je je organiseren en dat 
ook kenbaar maken. Daarom is deze gebiedsvisie zo’n mooi
initiatief. Niet dat het meteen tot allerlei veranderingen zal 
leiden, maar het is een belangrijk document. Een sterk punt
vormen de kernwaarden die door het overleg zijn vastgesteld,
daarmee zeg je heel duidelijk: dit vinden we met z’n allen
belangrijk. Daar kun je jaren mee vooruit. Wat er dan ook
gebeurt, je kunt altijd terugkijken of een voorgenomen plan
past bij die kernwaarden. Je kunt je keuzes daarmee steeds
van overtuigende argumenten voorzien.’

Wat is de rol van de provincie bij deze vorm van burger-
participatie? Het is nog relatief nieuw fenomeen, hoe gaan jullie 
daarmee om?
‘Inderdaad, het is wennen. We moeten alles nog een beetje
ontdekken. De provincie is vooral een soort ‘overheden’-
overheid. We hebben vooral contacten met gemeenten,
waterschappen en belangenverenigingen zoals bijvoorbeeld
Natuurmonumenten. Directe contacten met bewoners lopen
via de gemeenten.
Maar we snappen heel goed: als wij iets willen realiseren, 
kunnen we dat als provincie nooit alleen. Dat kan alleen met
steun van de partijen in het gebied zelf – op welk schaal-
niveau dan ook. Initiatieven die van onderaf tot stand komen
zijn daarom zeer waardevol. Het zou heel anders zijn geweest
als wij als overheid een visie op het gebied hadden gepresen-
teerd. Dan krijg je talloze inspraakavonden, bezwaren en 
commentaren. Aan het eind zegt een voorzitter ‘we nemen
het mee’ – het traditionele proces – en achteraf is niemand
happy met het resultaat. Ik denk dat het goed is om dat los 
te laten en eerst de mensen die het gebied kennen te laten

Hans Bor is programmamanager bij de Provincie Zuid-Holland en
gebiedsregisseur voor de Metropoolregio rotterdam-Den Haag. Het
is zijn taak om namens de provincie complexe opgaven in het publieke
domein om te zetten in mooie, zichtbare resultaten. Hij is al lange 
tijd nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied Buytenhout-
West.

A‘

‘Er ligt een opgave om 250.000 woningen 
te bouwen. De verleiding is dan groot om 
naar een gebied als dit te kijken.’

provincie Zuid-Holland zet in op behoud van groen 
in het stedelijk landschap

Tekst Aad Derwor t   •  Fo to ’s Pr imo!Stud io
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bouwopgave is natuurlijk enorm, maar gemeenten zijn ook
overtuigd van het belang van groen in het stedelijk landschap.
Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Het is een belangrijke
economische factor. We willen graag dat mensen hier wonen
en werken én kunnen recreëren. Dát is de kwaliteit van onze
metropoolregio. Je kunt de waarde daarvan niet meteen in
harde euro’s vatten, maar die waarde is er ontegenzeggelijk. 
In die zin hebben we nu de wind mee, en worden de krachten
die aan het gebied willen knagen getemperd. Maar… je weet
natuurlijk nooit hoe het zich op langere termijn ontwikkelt,
laten we zeggen in de komende 5-6 jaar.’ 

Aan alle ideeën en voorstellen die in de gebiedsvisie worden
genoemd hangt ook een onvermijdelijk prijskaartje. Wat zijn de
mogelijkheden wat dat betreft?
De vraag is hoeveel het nieuwe provinciebestuur over heeft

HANS BOr: 
‘ALS prOVINcIE KUNNEN 
WIj HET NOOIT ALLEEN. HET 
KAN ALLEEN MET STEUN VAN 
pArTIjEN IN HET GEBIED ZELF’



cOra cOX
De Papaver

k heb geleerd anders te kijken naar wat het
gebied nodig heeft. En anders te kijken naar
mezelf en naar de buren. Maar ook naar 
BuytenHout als onderdeel van het grotere

geheel, zoals de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag. Om van daaruit samen te werken aan verbon-
denheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, kringloop-
landbouw en governance. Het lijkt heel ingewikkeld.
Maar eigenlijk zijn veel zaken die op dit moment 
op veel plekken in Nederland als ambitie worden
beschreven, hier al jarenlang vanzelfsprekend. 
Alleen wisten we het niet van elkaar. Aan die
bewustwording hebben we met de BuytenHoutTafel
een belangrijke impuls gegeven. Daar mogen we
trots op zijn. 

BuytenMensen gaat over de mensen 
die Buytenhout-West samen met 
elkaar maken. De bewoners, bezoekers, 
ondernemers en natuurliefhebbers. 
Ieder heeft een eigen verhaal.

BuytenMensen
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voor dit soort
onderwerpen. In
de laatste twee
termijnen is de
begroting terug-
gebracht van 100
miljoen naar 40
miljoen euro voor
natuur en groen.
Maar niet alles
hoeft meteen
geld te kosten. 
Je kunt slim en
creatief zijn. De
kwaliteit van een gebied zit voor een deel in de voorzieningen. 
Kleine dingen dragen daar ook aan bij. Moet alles perfect 
aangeharkt of kun je het ook deels laten verwilderen? Niet elk
stukje grond hoeft gemaaid te worden. Dat is ecologisch vaak
beter en je bespaart tegelijk op onderhoudskosten. Het hoeft
niet altijd meer geld te kosten. Het collectieve eigenaarschap
Buytenhout-West zou ook met vrijwilligers een aantal taken
op zich kunnen nemen. Zoals bijvoorbeeld de vereniging
Natuurmonumenten doet, die werkt ook veel met vrijwilligers.’ 

Wat is je persoonlijke ‘klik’ met dit gebied?
‘Ik woon en werk hier in de buurt, dus ik beschouw Buyten-
hout-West ook een beetje als mijn achtertuin. Als ik niet bij de
provincie had gewerkt, had ik misschien vanuit mezelf in het
BuytenHouttafel-overleg plaatsgenomen. Ik kom hier graag, 
ik wandel hier, ik loop hier hard. Ik ontdek steeds weer nieuwe
dingen in het gebied. Je woont midden in de randstad en je
stapt er hier binnen 10 minuten even helemaal uit. Het is een
prachtig gebied, en bijna om de hoek.
Beroepsmatig ben ik zo’n tien jaar geleden betrokken geweest

bij de totstandkoming
van de ruimtelijke visie
voor Hof van Delfland.
Dat was om het simpel
te zeggen: Midden-
Delfland in een grotere
jas. We hebben toen
ook het Buytenhout-
gebied al op de kaart
gezet. Erg boeiend 
om te zien dat iets 

wat zo lang geleden in gang is gezet, nu wordt opgepakt door
bewoners en ondernemers en dat de ideeën die er leven 
concreet vorm krijgen met de presentatie van deze gebieds-
visie. Laten we hopen dat het enthousiasme en de betrokken-
heid van de mensen die eraan hebben bijgedragen hier niet
stopt, want nu begint het eigenlijk pas echt!’ 

‘Moet alles perfect 
aangeharkt of kun je 
het ook deels 
laten verwilderen?’

tijdens het proces voor de totstandkoming van deze visie is gepoogd
een grote diversiteit van mensen en organisaties te betrekken. 
om zorgvuldig om te gaan met de uitnodigingen voor bijeenkomsten
heeft in 2018 een stakeholdersonderzoek plaatsgevonden. Het 
volledige adresbestand van betrokken stakeholders bestaat op 
20 mei 2019 uit 615 geadresseerden. Dit zijn o.a. bewoners, 
belangen-, buurt-, en bewonersverenigingen, ondernemers, groene
organisaties en natuurverenigingen, sport-, scouting- en overige
organisaties, (zorg)instellingen, gemeenten, provincie, Hoogheem-
raadschap, Staatsbosbeheer en raadsleden. organisaties of indi-
viduen konden op ieder moment van de voorbereiding aansluiten. 
Een groeiende mailinglijst stelde in staat om een steeds grotere
groep uit te nodigen. ook via de eigen website, facebook en online
platform chainels (Delftse Hout) zijn bijeenkomsten aangekondigd.

Als tijdens het proces gesignaleerd werd dat bepaalde partijen niet
vertegenwoordigd waren, zijn deze apart benaderd via persoonlijke
contacten uit de netwerken van de kernteamleden. 
Lokale kranten zijn uitgenodigd persberichten te plaatsen met uit-
nodigingen voor bijeenkomsten: AD DelftDichtbij, Krant op Zondag,
Delftse Post, Indebuurt, omroep West, Stadskrant Delft, Stadsradio
Delft, telstar/De Eendracht, ypenburg nu. omliggende buurt-
verenigingen en de vrienden van Biesland zijn ook bij elke bijeen-
komst per separate mail gevraagd om deze bij hun achterban onder
de aandacht te brengen. 

De griffies van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Delft hebben
van elke bijeenkomst een separate mail ontvangen met de vraag 
de uitnodiging voor deze bijeenkomsten aan de raadsleden door te
geven. Dat is gebeurd om het proces van informele visievorming 
via de BuytenHouttafel en het formele proces van besluitvorming
over omgevingsvisies en omgevingsplannen in gemeenteraden 
op elkaar te laten aansluiten. 
verslagen van bijeenkomsten waren openbaar en zijn toegankelijk
gemaakt via de website www.buytenhouttafel.nl. via nieuwsbrieven
werd de achterban van de BuytenHouttafel daarop geattendeerd.  
Een kernteam van 10 vrijwilligers coördineerde dit proces in samen-
spraak met ingehuurde (betaalde) professionals. De samenstelling
van het kernteam is organisch gegroeid uit de initiatiefnemers voor
de BuytenHouttafel en mensen die later aansloten.  
De leden van het kernteam vormden de klankbordgroep waarmee 
de voortgang van het proces maandelijks en soms wekelijks is 
afgestemd. De dagelijkse aansturing van het proces lag in handen 
van Gé Kleijweg met steun van Alexandrien van der Burgt en 
Elise van Kalmthout (alle drie onbezoldigd).

De kosten voor het inhuren van professionele ondersteuning, voor
het organiseren van de verschillende bijeenkomsten en voor het
drukken van de gebiedsvisie zijn gedekt uit financiële bijdragen 
van de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Delft en Pijnacker-
Nootdorp, het Hoogheemraadschap Delfland, het ondernemers-

fonds Delft van de ondernemersvereniging Delftse Hout, het
ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp en de Stichting vrienden
van Biesland.

Een conceptversie van de gebiedsvisie is aan alle betrokkenen 
voorgelegd via de volgende kanalen: onze nieuwsbrief, de website,
chainels, en facebook. Extra reminders zijn verstuurd naar 
verschillende geclusterde doelgroepen zoals ondernemers, groene
organisaties en natuurverenigingen, sportverenigingen, bewoners-
en belangenverenigingen, raadsleden en overige (overheids- en 
aan de overheid gerelateerde) partijen die actief zijn in het gebied. 
Naar aanleiding hiervan hebben wij ruim 20 reacties op het concept 
ontvangen van betrokken individuen, ondernemers en verenigingen.
De reacties waren uiteenlopend van aard. ook zijn er reacties 
ontvangen van de gemeente, provincie en Hoogheemraadschap. 
Na ontvangst van alle reacties is de conceptvisie bewerkt. op 
sommige punten zijn naar aanleiding van de reacties de teksten fors 
aangepast. De penvoering en eindredactie is in handen geweest van
vrijwilligers/kernteamleden Marleen Buizer, Elise van Kalmthout 
en richard Smokers. Daarna is de (definitieve) gebiedsvisie met illus-
traties gestuurd naar alle deelnemers tegelijk, met daarbij gevoegd
een overzicht van de reacties en uitleg over hoe er met de reacties 
is omgegaan. Dit overzicht is weer beschikbaar gemaakt via de 
website www.buytenhouttafel.nl. voor deze wijze van antwoord
geven op de reacties van de deelnemers is gekozen om zowel 
de reacties op de concept-gebiedsvisie als de manier waarop die
verwerkt zijn zo transparant mogelijk over het voetlicht te brengen. 

De voor- en nadelen van dit soort participatieve processen moeten
uitdrukkelijk geëvalueerd worden. Een belangrijke vraag is bijvoor-
beeld wat voor soort ‘democratische ruimte’ een proces als dit op-
levert, en hoe wenselijk en effectief dat is. Hoe komt de verbinding
tot stand met formele gemeentelijke besluitvorming? Hoe zijn 
ambtenaren betrokken, en in welke hoedanigheid? Het informele
karakter van ‘ons’ BuytenHouttafel-proces maakte het mogelijk dat
zowel op persoonlijke als vertegenwoordigende titel bijdragen 
werden geleverd. Het is onze inschatting dat daardoor meer kennis
aangeboord en benut kon worden, en dat de sfeer van praten vrijer
en productiever kon worden. Maar was dat voor iedereen zo? 
En wat betekent deze informele dynamiek weer voor de relatie 
met de formele besluitvorming? Deels zal de toekomst dat leren,
maar deels ook zijn het vragen die we nu al, als een ‘lerend netwerk’
kunnen oppakken.
Hoewel we ons best gedaan hebben zoveel mogelijk partijen te
betrekken en het proces zo open, transparant en neutraal mogelijk
te organiseren, is het mogelijk dat bepaalde partijen of individuen
zich niet vertegenwoordigd of onvoldoende gehoord voelden. 
Het kan daarom niet genoeg benadrukt worden dat de uitkomst van
dit proces van visievorming geen eindstation is. Wel hopen we dat
deze partijen of individuen in de toekomst hun stem zullen of blijven
laten horen.
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•Gebiedsvisie Buytenhout-West

We bedanken alle ruim 150 deelnemers voor het
participeren in het proces dat heeft geleid tot 
de totstandkoming van de gebiedsvisie voor
Buytenhout-West: bewoners(organisaties), onder-
nemers, recreanten, natuurorganisaties, sport-, en
overige vrijetijdsorganisaties, instellingen, vertegen-
woordigers van gemeente Delft, gemeente
Pijnacker-Nootdorp, Hoogheemraadschap Delfland,
Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland en alle
overige partijen die met het gebied verbonden zijn.
We zouden hier heel graag de namen van alle 
deel-nemers willen opnemen, maar vanwege 
privacyredenen (AvG) kunnen we geen namen 
noemen. Deze namen zijn wel bekend bij 
de BuytenHouttafel.
Aan de gebiedsvisie Buytenhout-West is gewerkt 
in de periode van mei 2018 t/m augustus 2019.

Kernteam buytenHouttafel
Gé Kleijweg, voorzitter
Eric Biesmeijer
Marleen Buizer
Alexandrien van der Burgt
Jan Duijndam
Josje Duijndam
Elise van Kalmthout 
Margriet Knospe
Pim Meijkamp
richard Smokers

tekst concept gebiedsvisie en beeld
Ellen Holleman, Islant atelier voor stedebouw
Sabrina Lindemann, Buro optrek

tekst finale gebiedsvisie
Marleen Buizer, Elise van Kalmthout en 
richard Smokers, 
leden kernteam BuytenHouttafel

procesbegeleiding, programma en participatie 
Sabrina Lindemann, Buro optrek,
in samenwerking met Ellen Holleman, 
Islant atelier voor stedebouw

Secretariële ondersteuning en organisatie
Mariëtta verloove, JetregeltHet
Irma van der Kleij, Shift2control 
(april 2018 tot dec. 2018) 

verslaglegging bijeenkomsten 
Anita Boone, theatertaal (nov. 2018 - juni 2019)
Irma van der Kleij, Shift2control (april 2018 tot 
dec. 2018) 
Mariëtta verloove, JetregeltHet

Financiële administratie 
Dijade, Diane van der Does 

Advies
Judith Westerink en Jeroen Kruit van 
Wageningen university & research. 

Studentenprojecten in buytenhout-west
Studentengroep StudentenAtelier
Landschapsarchitectuur en ruimtelijke Planning
2019, universiteit Wageningen: 
frank Wortelboer, Kimo van den Berg, 
Emma Nilsson, Katarzyna Klancko, Keren Zhang. 
Studentengroep StudentenAtelier
Landschapsarchitectuur en ruimtelijke Planning
2017, universiteit Wageningen: 
rob Stuijt, Steven Heyde, Joran Lammers, 
Elli Sandström, ruben Weggemans.
Begeleidende docenten: Marleen Buizer, 
clemens Driessen en Marlies Brinkhuijsen,
universiteit Wageningen.

inhoudelijke bijdragen aan kennissessies 
Leven met water, de bloedsomloop 
van Buytenhout-West
Harald ten Dam en ronald Bakkum,
Hoogheemraadschap van Delfland
Bert Satijn, strategisch adviseur water en klimaat
rob Stuijt en ruben Weggemans, 
StudentenAtelier universiteit Wageningen

Mobiliteit en recreatie
Laurens Engelbrecht, gemeente Delft
rik Grashoff 
tinco Lycklama, Bureau voor ruimte & vrije tijd
Diny tubbing, gemeente Delft
rudy van venetie, Staatsbosbeheer
Hans voerknecht, cE Delft  
Kees van Wijk, gemeente Pijnacker-Nootdorp

Landbouw, biodiversiteit en circulariteit
Anne Koning, fractievoorzitter van de PvdA in 
de Provinciale Staten van Zuid-Holland
Job Wittens, Praedium, samen buiten ondernemen
richard Smokers, vereniging voor Natuur- en
Milieubescherming Pijnacker (NMP)
Diny tubbing, gemeente Delft
Jan Paul Wagenaar, Louis Bolk Instituut

vormgeving huisstijl en illustraties
De Kabelfabriek 

vormgeving en productie magazine 
Aad Derwort, Primo!Studio

cOLOFON

eindredactie
Anita Boone, Aad Derwort, Mariëtta verloove

Fotografie
Aad Derwort, Primo!Studio
Mariëtta verloove, JetregeltHet
Leden ‘vrienden van Biesland’
ondernemersvereniging Delftse Hout
Hans de vries
Herman Zonderland fotografie

drukwerk
Grafisch bedrijf tuijtel, Hardinxveld-Giessendam

Financieel
De ontwikkeling van de gebiedsvisie en het 
magazine zijn financieel mede mogelijk gemaakt
door:
• Provincie Zuid-Holland
• Gemeente Delft 
• Gemeente Pijnacker- Nootdorp
• Hoogheemraadschap Delfland
• ondernemersfonds Delft van de            
   ondernemersvereniging Delftse Hout 
• ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp
• Stichting vrienden van Biesland

Bijzondere dank aan de Stichting vrienden van
Biesland die dit burgerinitiatief is gestart.

Contact
BuytenHouttafel
info@buytenhouttafel.nl 
www.buytenhouttafel.nl
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