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ln2Ot7-2O1-2 is met onder meer de omwonenden een ontwerptraject doorlopen tot aanlegvan een
wandelpad aan de noordzijde van het Oegstgeesterkanaal, op gronden die in eigendom zijn van het
Hoogheemraadschap van Rijnland. ln2072 heeft u op basis van financiële overwegingen besloten
dit vooralsnog niet uit te voeren. lnmiddels zijn er voldoende middelen beschikbaar voor de aanleg
van het wandelpad. Gemeente Oegstgeest heeft zelf middelen beschikbaar, namelijk de investering
in het programma Leidse Ommelanden en middelen vanuit de Reserve Groenvoorziening. Daarnaast
dragen zowel Holland Rijnland als de Leidse Ommelanden financieel bij aan dit project. Ook het
Hoogheemraadschap van Rijnland draagt bij vanuit het recreatief medegebruik van hun gronden.
Voor uitvoering ís € 93.500,- beschikbaar, als volgt verdeeld:
- Oegstgeest investering Leidse Ommelanden 2O74-2O2O 73.75O,(reeds in begroting opgenomen)
- Oegstgeest reserve groenvoorziening
27.50O,(is door uw raad al beschikbaar gesteld in begroting 2018, maar is toen niet besteed. Bij
vaststelling van de jaarrekening wordt voorgesteld deze gelden mee te nemen naar 2079)
- Holland Rijnland, RIF
13.750,- Leidse Ommelanden / provincieZuid Holland
32.500,- Hoogheemraadschap van Rijnland
ó.000,-

Terugblik
Met betrekking tot het wandelpad zijn eerder de volgende besluiten genomen:
6 maart2Ot2 Collegebesluit tot aanleg van dit wandelpad.
20 sept2Ot2 Mededeling aan raad: na overleg met bewoners en in combinatie met technische
eisen wordt het pad in het oostelijk deel uitgevoerd als graspad.
73 nov 2072 Begrotingsraad. Amendement aangenomen het wandelpad vooralsnog niet aan te
leggen op basis van vooralfinanciële argumenten.
4 juli 2O73 Bij motie wordt voorgesteld de opbrengsten uit verkoop snippergroen 2OI3/2OI4
te herinvestering in groen waaronder het wandelpad Oegstgeesterkanaal.
76 dec2074 Samenwerkingsovereenkomst Leidse Ommelanden 2O74-2O2O het college stemt in

7 nov
9

2077

maart2O!8
sept2078

27

met een investering in twee projecten in dit samenwerkingsprogramma. Voor
Oegstgeest zijn hierin het reeds uitgevoerde project Klinkenbergerplas en het
Wa ndel pad Oegstgeesterka naal opgenomen.
Collegebesluit Besteding reserve groenvoorziening: te herinvesteren in groen door
uitvoering te geven aan o.a. het project wandelpad Oegstgeesterkanaal.
Cofinanciering Holland Rijnland (RlF) voor wandelpad.
Cofinanciering Leidse Ommelanden (provincie) voor wandelpad.
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Lokaal en regionaal belang
Met dit wandelpad realiseren we een recreatieve wandelroute langs het Oegstgeesterkanaal tot aan
de Klinkenbergerplas of via de groenstructuur van de hoogspanningszone. Het wandelpad zorgt
voor een optimalisatie in het provinciaal wandelnetwerk.
ln het Coalitieakkoord 2OI8-2O22 is een van de uitgangspunten dat in de openbare ruimte de
mogelijkheden voor beweging en ontmoeting worden vergroot. Het wandelpad geeft hier invulling
aan. I n het groenbeleid is het streven naar meer ecologische en recreatieve verbindingen een van de
uitgangspunten, evenals het versterken van de gebruiks- en belevingswaarde van het groen.
Met de aanleg van de wandelverbinding leveren we een bijdrage aan de ambities uit het regionaal
Groenprogramma en aan het uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel Leidse Ommelanden.
Het wandelpad is hierin opgenomen als één van de regionale projecten.

Hoogheemraadschap van Rijnland
De gronden waarop het wandelpad komt, zijn eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Er is overeenstemming over recreatief medegebruik van de gronden langs het kanaal. De gemeente
zal deze gronden tegen een symbolisch bedrag van Rijnland huren. Gemeente Oegstgeest neemt het
wandelpad in beheer; het graspad zal enkele keren per jaar gemaaid worden. Het perceel in het
oostelijk deelvan het gebied en de oevers blijven in beheer bij Rijnland.

Uitvoering en communicatie
- Er is destijds een ontwerptraject doorlopen. Daar waren onder andere omwonenden en
Hoogheemraadschap van Rijnland bij betrokken. ln het oostelijk deel is dit ontwerp uit2OI2
ongewijzigd. Hier wordt een gemaaid graspad aangelegd vlak langs de natuurvriendelijke

-

oever van het kanaal, zo ver mogelijk verwijderd van de woningen. Technisch is een
schelpenpad hier niet mogelijk. Westelijk van de fietsersbrug zal de wandelroute over het
reeds bestaande pad lopen.
Door het pad in het oostelijk deel uit te voeren als graspad past dit bij het natuurlijk karakter
van het gebied en ontstaat meer variatie in het aanbod van (onverharde) wandelpaden. Ook
is het pad hierdoor duidelijk een wandelpad en daarmee niet aantrekkelijk voor fietsers. ln
het westelijk deel van het gebied wordt gebruik gemaakt van een reeds bestaand pad.
Bewoners worden uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst over de uitvoering.
Het gehele pad wordt aangelegd op gronden in eigendom van het Hoogheemraadschap van
Rijnland.
ln het oostelijk deel van het gebied zal een eenvoudig hekwerk langs het wandelpad worden
geplaatst om betreding van de rest van het perceel te ontmoedigen. Rijnland stelt hiervoor
een su bsidie beschikbaar omdat het recreatief medegebruik van de waterkering wordt

gestimuleerd.
ln hetwestelijk deel loopt het pad langs het perceel van een tuinder. Hij vindt een
wandelroute hier niet wenselijk. We gaan samen met Rijnland in gesprek met de tuinder om
goede afspraken te maken over gezamenlijk gebruik van het pad en over het plaatsen van
een afrastering.
Het wandelpad past in het bestemmingsplan. Binnen de bestemming Groen is de aanleg van
een wandelpad mogelijk.
Voor het plaatsen van de afrastering is toestemming van Rijnland nodig; hiertoe wordt een
watervergu nning aangevraagd.
Het ecologisch onderzoek uit2072 wordt geactualiseerd.
Aanleg is gepland najaar 2O!9.

Een informatiepaneel informeert de wandelaar over de historie van het Oegstgeesterkanaal en de
natuur ín het gebied. We zijn blij dat we dit wandelpad nu alsnog kunnen aanleggen en door het
inrichten van bloemrijke bermen langs het wandelpad zowel de biodiversiteit als de beleving van het

landschap langs het Oegstgeesterkanaal kunnen versterken.

bijlage(n)

Kaart met locatie en verbindingen wandelpad
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Locatie en verbindingen
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nieuw wandelpad langs Oegstgeesterkonoal
oonsluiting op bestaonde wondelroute Oegstgeesterkonaal, Haarlemmertrekvaart, Klinkenbergerplas
of via de Hoogspanningszone
aonsluiting op regionale wandelroutes en provinciaal wondelroutenetwerk
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