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1.INLEIDING
Hetonderzoekin"DeHaaglanden"richtzichopdeproblematiekin
deovergangszone tussenstadenlandelijkgebied.Inhetdoorde
WERKGROEPHAAGLANDEN (1980)uitgebrachte rapport:"DeHaaglanden,
motievenenuitgangspuntenvoorlandinrichtingwordtdedoorzijn
liggingspecifiekeinrichtingsproblematiek vanhetgebiedgeschetst.
Hetstudiegebied "DeHaaglanden"beslaateenoppervlaktevanca20000
haenligtingeklemd tussende4stedenRotterdam,DenHaagenLeiden.
Zoetermeerligtinhetgebied.Hetonderzoekheefttotdoel,het
inzichtinhetgrondgebruik indeovergangszonetussenstadenlandelijkgebied tevergroten.Voorhetbeleid ishetdaarbijvanbelang
datdeprocessenachterhetfeitelijkwaarneembaregrondgebruikzichtbaarworden.
Aangeziendestadsrandproblematiek voorhetICWeennieuwveldvan
onderzoekbetekende,werdvoorafineendeelvandegemeenteBergschenhoekeenverkennendestudieuitgevoerd (IJKELENSTAM, 1985a).
Daarnaisvoorhettotalestudiegebiedvancirca 19500hahetplanologischbeleid,zoalsdatuitvigerendestreek-enbestemmingsplannen
blijkt,inkaartgebracht.Onderinvloedvandevigerendebestemmingen
per1-5-1971,1976en1980volgdehieruit eenindelingvanhetstudiegebiedincirca225planologischedeelgebieden.Eentwaalftaldiende
opgrondvaneenverschilincultuurtechnischekenmerkenverderte
wordenonderverdeeld (VERWEYenIJKELENSTAM,1982;IJKELENSTAM,
1985 ).AansluitendverrichttehetL.E.I.een onderzoeknaardeontwikkelingvandeland-entuinbouwinagrarischennietagrarischbestemdegebiedenaandehandvandebedrijfssituatie indepeiljaren '71,
'76en '80(HUETH0RST,1983).
IneentweedefaseonderzochthetL.E.I.vervolgensdeperceptie
vanstedelijkenabijheidbijboerenentuindersindeHaaglanden(VAN
DERPLOEG, 1985).
Bijdevoorstudiebleek,datbepaaldeontwikkelingendieals
stadsrandverschijnselwordengekarakteriseerd zichdikwijlsopkavelniveaumanifesterenopdeindividuelebedrijven.Daarombestondvanaf
deaanvangvanhetonderzoekhetvoornemenom,ineendeelvanhet
studiegebied vancirca 1800hategendeHaagseagglomeratiegelegen,
meerindetailintegaanopheteigendom,hetgebruikendegebruikersvancultuurgrond.Dedaartoeverzameldekenmerkenzijnbeschreven
inIJKELENSTAM,1983.

Figuur 1.Situering studiegebied

In1981 isvoorditkleinere,infiguur laangegeven,gebiedeen
Cultuurtechnische Inventarisatieuitgevoerd (I.C.W.,1982).Vervolgens
ishetbegrip 'stedelijkedruk'geoperationaliseerd opgrondvaneen
viertalvariabelen:

-dereedsgenoemdeplanologischebestemming;
- feitelijkeonttrekkingenaanhetagrarischgebruikinvoorafgaande
jaren;
-deafstand totderandvandebebouwdekom;en
-dematevandoorsnijdingmetinfrastructureleelementen (auto-en
spoorwegen
AansluitendwerdendecultuurtechnischekenmerkenuitdeCl,in
deelgebiedenmeteensterke,matigeofgeringestedelijkedruk,geanalyseerd (BERKELMANSenPOLLMANN, 1984).
Indezenotawordt,rekeninghoudendmethetvoorgaande,ingegaan
opdeplanologischebestemmingsindsdejarenvijftig. Ditmaalechter
nietgefixeerdopbepaaldepeildata,zoalsindeeerstefasenoodzakelijkwas,maarmeertrendmatig.Vervolgenswordtdeeigendomssituatie
geanalyseerd.NaastdedoorBerkelmansenPollmannbeschrevenrelatie
tussenhetagrarischgebruikendestedelijkedruk,wordtindezenota
ingegaanopdeonderlingerelatietusseneigendom,gebruikenstedelijkedruk.Hetaccentvandeopnameheeftbetrekkingophetjaar
1981. Deaandachtvoorveranderingenvaneigendombetrofmetnamedie
waarbijcultuurgrond aanhetagrarischgebruikwerdonttrokken.Hiertoezijnveranderingvanagrarischnaarniet-agrarischgebruikin
kaartgebrachteniseenproeffiliatieuitgevoerdmethetkadastrale
register.
Bijdeanalysevanhetgebruikwordtonderscheidgemaaktingebruikersvancultuurgrondnaarhetaandeelvandeagrarischearbeid
(hoofdberoep,nevenberoep,niettelplichtig).Inditverband isop
bedrijfsniveaugekekennaardeintensiteitvanhetgrondgebruik,
althansvoorzoversprakeisvangrondgebondenproductie.

2.PLANOLOGISCHBELEID

2.1.Algemeen

Indeel 1vanhetHaaglandenonderzoekwerddeplanologischegeschiedenisvanhettotalestudiegebied aandehandvandetoestandin
depeiljaren 1971-1976-1980 inkaartgebracht.Ditleiddetoteen
indelingvanhetstudiegebied ineengrootaantaldeelgebieden(VERWEIJenIJKELENSTAM, 1982).
AansluitendopdieindelingbeschreefHUETHORST (1983)deagrarischeontwikkelingaandehandvanbedrijfsgegevensuitdepeiljaren
'71, '76en'80.
Inrelatietoteigendomengebruikishethanterenvandriepeiljarenofperiodes,zoalsindeel 1,teongenuanceerd enhetoorspronkelijkestudiegebied tegroot.Hetstudiegebied isdaarombeperkttot
delenvanhetbuitengebied vandegemeentenLeidschendam,Nootdorp,
RijswijkenZoetermeer(ziefiguur 1)enhetplanologischbeleidwordt
meertrendmatigbeschreven.
Evenalsvoordeel 1(VERWEYenIJKELENSTAM,1982)isuitgegaanvan
hetuitgebreidearchiefvandeProvincialePlanologischeDienstvan
Zuid-Holland.Ooknuzijnalleengoedgekeurdeplanneninbeschouwing
genomen,aangezienplanneninprocedureofinhetontwerpstadiumte
vaagwordengeachtomalsindicatietedienenvoortoekomstigeonttrekkingenaanhetagrarischgebruik.

2.2.Vigerendestreek-enbestemmingsplannen

Indebeschouwdeperiodevan1950-1980zijntweestreekplannen
('Haagseagglomeratie'in1965en 'Zuid-HollandWest'in1978)enruim
twintigbestemmingsplannengoedgekeurd.
Destreekplangrenzen zijnnaarhunaardvrijschetsmatigendaardoorveelalnietexacttecombinerenmetdegrenzenvaneigendomof
gebruik.
Inhetnavolgendezalpergemeenteaandachtwordengeschonkenaan
verschillenenovereenkomstentussendestreekplannenendevigerende
bestemmingsplannen. (Eenkortebeschrijvingperbestemmingsplanis
gegeveninbijlage1).

Figuur2.BegrenzingvanbestemmingsplannenmetnummerPPDZuid-Holland

Erisonderscheidgemaaktinvijfcategoriënbestemmingen:
-agrarischzonderbebouwing;
-agrarischmetbebouwing;
-agrarisch,kassentoegestaan
-stedelijk;
-recreatie.
Dezeindelingwordtvoordehierbeoogdebeschrijvingvoldoende
geacht.Hoeweldebijdeplannenbehorendevoorschrifteninprincipe
eengedetailleerder indelingmogelijkmaken,neemtdaarmeedoorde
toegenomencomplexiteitdeduidelijkheid zodanigaf,dathiervanwerd
afgezien.Bovendienishettwijfelachtigofdergelijkedetailsvan
invloed zijnopdeagrarischebedrijfsvoering enofdatwaarneembaar
is.Debijstreek-enbestemmingsplannengehanteerde terminologieen
categorieënindeling iszowelonderlingalsgezienindetijdniet
eensluidend.Zokomtdebelangstellingvoornatuurenlandschapvoornamelijkinrecenteplannentotuitdrukking.Ingebiedenwaarmenhet
openkarakterwilhandhavengeldt dehiervoorgenoemdebestemmingscategorie 'agrarischzonderbebouwing'.Bij 'agrarischmetbebouwing'
isvooreennormalebedrijfsvoering benodigdebebouwingtoegestaan,
dochvestigingvanglastuinbouwniet.Waardatwelmag,dusookwaar
indemeerrecenteplannenwordtgeprokenvan 'ontwikkelingszone
glastuinbouw',isdecategorie 'agrarisch,kassentoegestaan'gekozen.
Decategorie 'stedelijk'heeftbetrekkingopdebestemmingvoorwonen,
industrie,handelenverkeer.Recreatieisapartonderscheiden,omdat
hierbijnogenigevormvanagrarisch (mede)gebruikofeenbronvoor
neveninkomsten (manege,volkstuin)denkbaaris.

Leidschendam
VoorLeidschendam zijnvanbelangdestreekplannenuit 1965en
1978,evenalseenaantalbestemmingsplannengoedgekeurd indejaren
'55, '57,'66,'75,'79en '80.Bijdebeschrijvingvandeplannen
wordtsteedsverwezennaarfig.2metdaaropvermeldenummering.HierbijisdenummeringuithetPPD-archiefaangehouden.
Hetstreekplanuit 1965bestemtdestrooktussende A4 (E10)en
deVlietzuidwestelijkvanhethuidige LeidschendamZuidtotrecreatiegebied.Ditstemtovereen metdebestemmingsplannenuit 1957(PPD
7090Noord)en 1966(PPD12130)(ziefig.2enbijlage 1)metdit
verschildatin'66rekeningwordtgehoudenmetuitbreiding/verbreding
vandeinfrastructuur.RondLeidschendam-Zuidwordt landbouwzonder
kassenalsuitgangspuntgekozen,waarbijstedelijkeuitbreidingniet

wordtuitgesloten.Ditgeldtvoorhetbeperkteareaalcultuurgronddat
doorwegenenbebouwingisingesloten (PPD16020).Hetvervolgvan
dezestrook langsdeVlietrichting 'Vlietlanden'(PPD7091)wordt
bestemd totrecreatielandschapc.q.natuurbeschermingsgebied,terwijl
hetbestemmingsplanuit 1957 'agrarischzonderkassen'aangeeft.Het
gebiedvandemogelijkebouwlocatieLeidschendam-Nootdorp 'LEINO'
(PPD7090zuiden7091gedeeltelijk)krijgtvolgenshetStreekplanvan
1965eveneensdebestemming recreatielandschapc.q.natuurbeschermingsgebied.HetBestemmingsplanuit 1957kentdaaraandebestemming
'agrarischzonderbebouwing'toe.Hetgebiednoordoostvan'LEINO'
(PPD18674)wordtvolgenshetStreekplan 1965grotendeelsrecreatielandschapc.q.natuurbeschermingsgebied,dochinhetnoordelijkste
deeltegenderijksweg 'agrarischmetbebouwingdochzonderkassen'.
HetBestemmingsplan 1957bestemtdeze laatstegebiedentot 'agrarischzonderkassen'en,metuitzonderingvanbepaaldestroken,'zonderbebouwing'.
TussenhetBestemmingsplan 1957enhetStreekplan1965blijken
voorLeidschendamgroteverschillentebestaan.MetnamebijdeVlietlandenende 'LEINO'locatiewordtinhetstreekplanmeergrondvoor
recreatiebestemd.
In1978komthetStreekplanZuid-HollandWestuit,directgevolgd
doorhetbestemmingsplan 'landelijkgebied'in1979.Aandiedelenvan
hetBestemmingsplan,diestrijdig zijnmethetStreekplan,wordt
daarbij 'goedkeuringonthouden'.Ditgeldtmetnamevoorgebiedenwaar
denieuwebouwlocatie 'LEINO'geplandis.HetStreekplanbestemtde
strook langsdeVliettenzuidenvanLeidschendam indatkadertot
stedelijkenhetnoordelijk gedeeltetotrecreatiegebied.De'LEINO'
locatiewordt, royaalopgevat,ooktotstedelijkgebiedbestemd,
terwijlhetBestemmingsplanuit 1979hieraaneenoverwegendagrarische
functiemet landschappelijkewaardetoekent.
Dehierdoorveroorzaakteplanologischeonzekerheid duurtnog
steedsvoort.Feitelijkvigeertvoordiedelen grotendeelshetBestemmingsplanuit 1957(PPD7090/7092).Inmiddelswordtalsmogelijke
bouwlocatiegesprokenover 'LEIZ0'(LeidschendamZuid-Oost),waarbij
hetbinnenNootdorpgeprojecteerdedeelisafgevallen.VANDERSLUYS
(1985)spreektinditverbandovereengrenscorrectietussenbeide
gemeenten.

Nootdorp
WaarhetBestemmingsplanuit 1963overwegenddebestemming 'agrarischzonderbebouwing'aangeeftwijkthetStreekplanuit 1965meteen
recreatievebestemmingvooreengrootdeeldaarvanaf,voornamelijk
hetgebied tussendeA12(E8)endespoorlijnnaarPijnacker(PPD
15646west).Slechtshetgebied tussendeze spoorlijnendegrensmet
Zoetermeer (PPD15646oost)enhetgebiedjeindeaanvliegroutevan
Ypenburgisinbeideplannentot 'agrarischgebiedzonderbebouwing'
bestemd.In1974neemthetnieuwebestemmingsplanderecreatieve
bestemmingslechtsovervoorhetdeeloostvandeVeenweg (zievoor
aanvullendeinformatiebijlage1).
Alsin1978eennieuwstreekplan (Zuid-HollandWest)uitkomt
vigeerthetBestemmingsplanuit 1974.Deverschillenblijkengroot.
GafhetStreekplan 1965vooreendeelvanLEINO 'recreatie'aan,het
Streekplan 1978kentaaneenveelgroterdeeleen 'stedelijkebestemming'toe.
HetBestemmingsplanuit 1974geefteenoverwegendagrarische
bestemming,alofnietmetbebouwing.Eenuitzonderinggeldtvoorhet
tussendeVeenwegendeHofpleinlijngelegengedeeltevanPPD15646,
dateenrecreatievebestemmingkreeg.

Rijswijk
DethansnogvigerendeBestemmingsplannen inditdeelvanhet
studiegebieddaterenuitdevijftigerjaren.Devoornaamstebestemmingenzijn 'recreatie'en 'infrastructuur'metslechtsenkelesnippers 'agrarisch'.Inbeidestreekplannen (1965en1978)wordtdeHoge
Broekpoldertenzuidenvanhetinuitvoering zijndeRW-19tracé(PPD
7856)'agrarisch'bestemd.HetgedeeltenoordelijkvanRW19isin
1965 'recreatief'enin1978 'stedelijk'bestemd.
Destreekplannen latendaarbijmeercultuurgrond inagrarisch
gebruikals 'buffer'tussenRijswijkenDelft,danhetBestemmingsplanuit 1958(PPD7856). Inhoofdstuk2.3.wordthieropbijdebesprekingvaneenthansinvoorbereiding zijndeinvullingverderingegaan.

Zoetermeei
Slechtsdezuidoostelijkepuntvanhetstudiegebiedhoorttothet
grondgebiedvandezegemeente.Ditbetrekkelijkkleinestukje(PPD
10445/12959)kreegdebestemming 'verkeer'inhetBestemmingsplanuit
1958, 'agrarischzonderbebouwing'inhetStreekplan 1965endeels
'stedelijk'(LEINO)en 'recreatie'inhetStreekplan1978.

InhetalgemeenvalthetopdatdeStreekplannenuit 1965en1978
nietalleenonderlingduidelijkverschillen,maarookinvergelijking
metvoorafgaandeenopvolgendeBestemmingsplannenvoorgrotedelenvan
hetstudiegebiedbepaaldgeeneensluidendebestemmingaangeven.Voor
individuelegebruikerswordthetmoeilijkomdehieruitvolgende'planologischonzekerheid'zodaniginteschattendaterindebedrijfsvoering rekeningmeekanwordengehouden.
Develewijzigingenindeloopdertijdendeinvloeddaarvanop
hethuidigegebruikzullenmoeilijktetracerenzijn.Vooralsnogwordt
daaromafgezienvaneenverderedetaillering.Vooraanvullendeinformatiewordtverwezennaarbijlage1.
Totslotvalteenonderscheidaantebrengenindelendie langdurigeen 'agrarische'of 'nietagrarische'bestemmingkregenof
afwisselend 'agrarisch'en 'nietagrarisch'werdenbestemd.
Eenpermanent 'agrarische'bestemmingmetvoorbijgaanaaneventuelebeperkingengeldtslechtsvoordriedelenvanhetstudiegebied.
DatzijneenkleingebiedjeinRijswijkalsonderdeelvanPPD7856
achterdeloodfabriek (PPD6170),hetgebied tussenderijkswegDen
Haag-UtrechtenhetvliegveldYpenburg (PPD18674)enhetoostelijk
deelvanhetstudiegebied begrensddoorde 'Vlietlanden'endebouw
locatie 'LEINO'(PPD18674).Permanent 'nietagrarisch'bestemdisde
strookindegemeenteLeidschendamtussendeVlietenderijkswegtot
enmetLeidschendam-ZuidmetdaaringelegenhetparkLeeuwenbergende
tuinbouwschool (PPD16020,7090,12130).
Voordeoverigegebiedengeldt,datdebestemmingeen ofmeer
kerenisveranderd.Deveranderinggeldtzowelvoorbestemmingsplannen
enstreekplannenonderlingalstenopzichtevanhetvoorgaandestreekofbestemmingsplan.Overhetgeheelwordtinstreekplannenmeeragrarischegrondwegbestemddaninvoorhetgebiedvigerendebestemmingsplannen,ookalkomendezeplannenminofmeergelijktijdiguit.
InBERKELMANSenPOLLMANN (1984)isdehiervoorbesprokenplanologischebestemmingalseenderfactorengebruiktvoorhetindelenvan
hetstudiegebiednaarmatevanstedelijkedruk.Debestemming leverde

daarbijeenmaatvooreenmogelijktoekomstigeonttrekkingvancultuurgrond.Anderefactoren,diedematevanstedelijkedrukbepalen
warendaarbij;dereedsplaatsgevondenonttrekkingen,dematevan
doorsnijdingmetinfrastructureleelementenendefysiekenabijheid
vandestad.Inhoofdstuk3wordtinrelatietotdeeigendomstoestand
naderingegaanopdezestedelijkedrukmetbijbehorendegebiedsindeling.
Hoewelnietbetrokkenbijdeindelingindeelgebieden(planologischennaarstedelijkedruk)zijnhiervolledigheidshalveenkele
opmerkingenovereenvoorgesteldeherzieningvanhetstreekplanZuidHollandWest (G.S.Z-H 1984)endeRandstadgroenstructuur(VROMenL
enV,1985)ophunplaats.HetabstractieniveauvanbeidebeleidsuitgangspuntensluituiteraardnietaanbijdeindeHaaglandenstudie
gevolgdedetaillering.Debegrenzingenzijninrelatietotonsonderzoekdermateglobaaldatafwijkingenmetvigerendebestemmingenop
deelgebiedsniveaunauwelijkswaarneembaarzijn.Deruimtelijkevisie
volgensbeideuitgangspuntenstemt,hoekanhetookanders,onderling
sterkovereen.Hetvaltopdatinbeidegevallennogwordtgesproken
overLEINO,waarbijookwoningbouwopNootdorpsgrondgebied isaangegeven.Inhetnieuwestreekplanwordtintegenstelling totdatuit
1978voordeVlietrandeenduidelijkeronderscheidaangebrachttussen
wonenenrecreatie.Terplaatse ligthetaccentopderecreatieenook
tussenRijswijkenDelftisrecreatieaangegeven,waarin1978nog
landbouwgold.Hetoverige landbouwareaalstemtinbeideplannenmet
elkaarovereen.
HetstudiegebiedHaaglandenvaltvolledigbinnenhetwerkgebied
vandeRandstadgroenstructuur (RGS).Dedoelstellingenhiervanzijn:
-veiligstellenvanhet landelijkgebied;
-degeledingsfunctie;
-hetopnemenvandiestedelijkefuncties,dienaarhunaardinde
groeneruimteeenplaatskunnenkrijgen.
AlsrijksinstrumentariumvaneenRGSwordengenoemd:delandinrichting,deplanningsprocedureopenluchtrecreatie,hetbufferzonebeleidendestichtingvanstaatsbossen.HetstudiegebiedHaaglanden
valtbinnendereeksaandachtgebieden,dieinhetkadervandeRGS
wordengenoemd zoals:hetgebiedtussenDenHaag,LeidenenZoetermeer
enhetgebiedtussenDenHaag,ZoetermeerenDelft.OpdeHaaglanden
zijndaarmeedevolgendefunctiesenmaatregelenvantoepassing:
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-fungerenalsbufferzone;
-verbeteringvandelandbouwkundigestructuurenhetlandschap(herinrichtingenrelatienota);
-stichtingvaneenstaatsboswachterij (recreatie);
-verstedelijking (Leidschendam-OostenlangsHofpleinspoorlijn,zie
ookdeStructuurschetsStedelijkeGebieden,1983).

Voordatdezevoornemensinconcreteplannenzijnuitgewerktgeldt
echtervoordegevestigdeboerenentuindersnogdenodigeplanologischeonzekerheid.Datdezeonzekerheid ineenverstelijkendgebied
eenvrijpermanentkarakterdraagt,blijktonderandereuitrecente
verschuivingentenaanzienvandecapaciteitsberekeningenvoorwoningbouwinDenHaag.De"StructuurschetsvoordeStedelijkeGebieden"
(1983)schatdezecapaciteit tot 1990op8000woningen.Opgrondhiervanwordthetinditdocument 'iniedergeval'nodiggeachtomin
Leidschendam-Zuid (Oost)reedsvoor 1990metwoningbouwtebeginnen.
Dezebouwlocatie zoudanuitgroeientot8500à10000woningen.De
urgentiehiervanissinds 1983weeraanzienlijkafgenomen.Eenambtelijkecommissiediein1984doorministerWinsemiuswasgeïnstalleerd
concludeerdedatDenHaagtot1990plaatsbiedtaan15000inplaats
van8000extrawoningen (NRCHandelsblad 29-8-1985).Integenstelling
totdediscussieomtrentdenoodzaaktotwoningbouw,schijntoverde
aanlegvaneenindustriegebied ineendeelvanLEIZOmomenteelweinig
verschilvanmeningtebestaan (VANDERSLUYS,1985).
Anderefactoren,diedestedelijkedrukop 'LEINO/LEIZO'hebbenverminderd,zijneenietsgunstigerbeoordelingdanvoorheenvandekustuitbreidingsplannenvanWatermanc.s.envanthansweeroverwogen
bouwlocatiesaandezuidzijdevandeHaagseagglomeratie (RijswijkWateringen).

2.3.RecreatieveinvullingvandeVlietrand

Indehiervoorbesprokenplannengeldtsedertdevijftigerjaren
eennietagrarischebestemmingvoorgrotedelenvandeVlietrand tussendeVlietendeE10 (A4en A13).ZoalsbijvoorbeeldhetgrondgebiedvanBergschenhoekeenbelangrijkuitloopgebiedvoorRotterdamis
(IJKELENSTAM.igSS1)isdeVlietrandvanbelangvoorDenHaag.Deze
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strookhoortechtertothetgrondgebiedvande gemeentenRijswijken
Leidschendam zonderdirectaanhunkernentegrenzen, waardooraan
eenrecreatieveinvullingeen lagereprioriteitwordttoegekend.
DeGemeenteRijswijkbepleitteinhaarStructuurschets 'Vlietranden'(1982)hethandhavenvangroeneruimtentussendestadsgewesten
doorveiligstellingvanbufferzones.Hetbevorderenvanextensieve
'stille'recreatievormenenhetdaarnaastvoordelandbouwbenutten
vangebiedendiegeschiktzijnvoorlevenskrachtigebedrijven.Deze
visiesluitredelijkaanbijhetBestemmingsplanuit 1958(PPD7856).
VanuithetGewest 's-Gravenhage,eenoverlegorgaanvangemeenten
uitdeHaagseagglomeratie,isinhet jaarprogramma 1983doorhet
CollegevanOverlegvoorSportenRecreatieaandachtgevraagdvoorhet
aangevenvanderuimtelijkeenfinanciëlerealiseringsmogelijkheden
vanrecreatievevoorzieningenindeVlietranden.In1984brachtde
doorhetGewestgeïnstalleerdeWerkgroepVlietranden hetrapport
'Vlietranden,ruimtelijkemogelijkhedenvoorderecreatie'uit.Op
verzoekvandezewerkgroepwarenhiertoedoorhetICWenkelecultuurtechnischekenmerkengeleverdoverhetgrondgebruik,debodemkundige
situatieendewaterhuishouding (IJKELENSTAMenBERKELMANS,1984).
Uitdebeschikbaregegevenskonwordenafgeleiddatdehydrologischeenbodemkundigesituatienauwelijksbeperkingenzouopleggen
aaneenrecreatieveinrichting.De rolvandeland-entuinbouwin
hetgebiedkreegextra aandacht,evenalsdeeigendomsverhoudingen.
Bijhet samenstellenvaneenvlekkenplanheeftdewerkgroepzich
echterbeperkttotenkeleuitgangspuntenvoorhet landschap,derecreatie,hetverkeer,hetwonenende bedrijvigheid (pag.21t/m 24).De
land-entuinbouwkreegdaarbijnietdieaandachtdiezijonzerzijds
verdienden.Hoewelzoweldebedrijfsomvangalsdegemiddeldeleeftijd
vanhetbedrijfshoofdongunstigafsteektbijdieinsoortgelijke
gebieden,wordtdoordemaairechtenophetvliegveldYpenburgincidenteeltocheenvrijhogeveedichtheidbereikt.Ookbijeenrecreatieve
invullingkunnenaanvullendemogelijkhedenvooragrarischmedegebruik
blijvenbestaan.Ditlijktonseenbruikbaaruitgangspunt.Handhaving
vanagrarischebedrijvenisbovendienessentieelindien hetplaatselijkbehoudenvaneenopenlandschapwordtgewenst.
Vrijwelgelijkmethetrapportvandewerkgroepbrachtdegemeente
LeidschendamdeuitgangspuntennotaWestvlietwegOostenWest (1984)
uit. Eennoodzakelijkeactualiseringvanvigerendebestemmingsplannen
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uit 1957en1970vormdehiertoeeenderbelangrijksteaanleidingen.
Ookhierinwordtnaaronzemening teweinigaandachtgeschonkenaan
agrarischegebruikersinhetbetreffendegebied.
VanuithetICWisopbeiderapportengereageerd envooralaandacht
gevraagdvoordemogelijkhedenvoorgevestigdeagrariërs.Daarnaastis
gepleitvoorhetlandschappelijkopenhoudenvanhetgebiedenhet
scheppenvanmogelijkhedenvoorhandhavingvan agrarischebedrijvigheidincombinatiemetopderecreatiegerichtenevenaktiviteiten.
Betreffende kanttekeningenzijnop26november 1984behandelddoorde
wethoudersvanSportenRecreatieenvoorRuimtelijke Ordeningvande
Gewestgemeenten.Dewerkgroepisdaarna belastmeteennadereuitwerkingvanhetvlekkenplanen eenonderzoeknaardetechischeenfinanciëlehaalbaarheid.Inhetkadervaneenfinancieelhaalbaarplanis
hethandhavenvanagrarischebedrijvenmeteventuele recreatieve
nevenaktiviteitengoeddenkbaar.Demomenteelontplooideaktiviteiten
kunnenbijdragenaaneenverminderingvandereedsjarendurende
onzekerheidvooragrarischeondernemersenhunpotentiëleopvolgersin
deVlietrand.
Tenslottegeefthetprovinciaalbeleidbijdeherzieningvanhet
streekplanZuid-Holland West (voorontwerpinhoofdlijnen,1984)aan
datdegeheleVlietrand zoalshierbesproken,moet wordenbeschouwd
alseen 'ontwikkelingszonevoor recreatie,natuurenlandschapsbouw'.
Hetgebied wordtdaarbijtoegerekendaanhet landelijkgebied.Inde
in1985doorVROMuitgebrachtenotaoverdeRandstadgroenstructuur
valtdeVlietrand ineenzonevoordeontwikkelingvanrecreatiegebiedenenbinnendegrenzenvaneensamenwerkingsgebiedwaarlandinrichtingsprojectenindeperiode 1985-1990vanuithetRijkprioriteiten
verdienen.
Almetalblijktdeplanologischedrukopdeland-entuinbouw
groot,dochblijvenookmogelijkhedenvooragrarischebedrijfsvoering
over,waarbijhetaantalraakvlakkenmetderecreatiezaltoenemen.
Hetdikwijlsgeopperdestrevennaareenverweving vanfunctiesin
dittypegebieden (zieDAÜVELLIER,1985) blijftnaaronzemening in
dehiervoorbesprokenplannenteglobaal.Delandbouwzouhierbij,in
desfeervanverwevingvantakenopbedrijfsniveau,eenbelangrijke
functiekunnenvervullen.Aanzettendaartoezijnreedsgeconstateerd
(KAMPHUIS, 1985).Ookinhethoofdrapportvande"landschapsontwikkelingsvisieHaaglanden"(StuurgroepR.G.S.Z.H., 1983p.49)wordtop
dezemogelijkheid ingespeeld.Daarbijwordtonderanderegepleitvoor:
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-voldoendeinkomensmogelijkheden indesfeervannevenaktiviteiten
indiendecultuurtechnischeofbedrijfsstructurele aspectenniet
verbeterdkunnenworden.
-hetbiedenvanmeerzekerheidomtrentblijvendagrarischbestemde
gebiedenenhetaangevenvaneenlangeofkortetermijnwaarop
functieveranderingengerealiseerdkunnenworden.
Tenaanzienvanditlaatsteaspecttoontdevoorgaandeuiteenzetting
overeenrecreatieveinvullingvandeVlietrandaan,datditmakkelijkerisgezegddangedaan.OverigensindezeVlietrandinhetrapport
vandeStuurgroep,onsinzienstenonrechte,buitenbeschouwinggebleven.DewerkgroepVlietrandensteltslechtsindelenvanhetgebied
recreatievoorzieningenvoor,zodatdaarnaast indesfeervannevenberoepnoglandbouwmogelijkmoetzijn.Omdehaalbaarheidscriteria
daarvantekunnenvaststellenisnaderonderzoeknaarnevenaktiviteiteninland-entuinbouwgewenst.

3.DEEIGENDOMSSITUATIE

3.1.Registratievanheteigendom

Deregistratievanheteigendomdateert reedsuitdetijdvan
Napoleon.In1811ismenopzijnbevelinNederlandnaarFransmodel
begonnenaanhetopmakenvanhetKadaster,teneindeeengrondbelastingtekunneninvoeren.OnslandwasinmiddelsbijFrankrijkingelijfd,waarbijhet hypothecairestelselhiereveneenswerdingevoerd.
Sinds1838ishetzakenrechtenhetrechtophypotheekgeregeld inhet
BurgerlijkWetboek.
BijdeinstellinghadhetKadastertotdoel:

-hetleverenvaneengrondslagvoorhetheffenvanbelasting
-hetdienenvanderechtszekerheid.
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Momenteel isdevastgoedregistratie eveneensvanbelang inhet
kadervanderuimtelijkeordening.Alsgevolgvandezemaatschappelijkeveranderinggingdedienstin1973overvanhetMinisterievan
FinanciënnaardatvanhettoenmaligeMinisterievanVolkshuisvesting
enRuimtelijkeOrdening.
DekaartenenregistersvanhetKadasterenOpenbareRegisters
(KADOR),vormeneenvastgoedregistratie opperceelsniveau.Deregisterszijnopenbaar.Voorditonderzoekzijnvanbelang:dekadastrale
kaart,hetperceelsregisterenhetartikelregister.Aangezienopde
gevolgdewerkwijzereedseerderisingegaan (IJKELENSTAM, 1983)wordt
hiervolstaanmeteenkortesamenvatting.
Inhetperceelsregister treftmenachterhetaandekaartontleendeperceelnummerhetartikelnummer,datverwijstnaarhetbetreffende
leggerartikel.Daarinstaandebelangrijkstegegevensoverdeeigenaar,deoppervlakteevenalsverwijzingennaarvorigeigendom,de
koopakteendergelijke (ziebijlage 2). Inprincipekanviaditleggerartikelhetverledenvanbepaaldepercelenwordennagegaanenmet
behulpvanbijbehorendekoopaktes,ooknogtegenwelkeprijs.Het
daartoeuitvoerenvanfiliaties (hetopsporenvanveranderingenwelke
samenhangenmetdeeigendomstoestand)iszeertijdrovend envraagt
specifiekedeskundigheid aangaandedekadastraleboekhouding.Een
globaleaanwijzingomtrentveranderingenbijeenbepaaldperceelzijn
inhetperceelsregisterafteleidenuithetaantalkerendateen
artikelnummerisgewijzigd,terwijldehoogtevanhetopvolgendtoegekendenummereenzeergroveindicatievanhettijdstipvanoverdracht
vormt.Bijeenfiliatieblijktechterpasachterafwatdeaardvaneen
veranderingwas:verkoop,vererving,splitsingofrechtvanopstalen
dergelijke.Automatisering zaldetoegankelijkheid ongetwijfeldvergroten.Omdatveranderingenuithetverledenechternietineennieuw
bestandwordenopgenomen,blijfthetgebiedsgewijsuitvoerenvan
filiatiesvoorlopignogeenarbeidsintensieve aangelegenheid.

3.2.Opnamevanheteigendominhetstudiegebied

Metbehulpvandekadastralekaart,hetperceelsregisterenhet
artikelregister is,uitgaandevanhetkadastraalperceel,in1981de
eigendomssituatiebepaald.Hetwasdebedoelingomviadehuidige
eigendomssituatie inzichttekrijgeninvoorafgaandetransactiesom
inzichttekrijgenindemobiliteitvandegrondmethetdaaraan
gekoppeldeprijskaartje.Zoweldeprijsvandegrondalshetnieuwe
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gebruikzoueenaanwijzingkunnenvormenvoordematevanstedelijke
druk.Hierbijwasdebelangstellingmetnamegerichtopeigendomsveranderingen,dieduidenopeenonttrekkingvancultuurgrond aanhet
vanoudsagrarischgebruik.
Bijwijzevanaanloopisvoorcirca120haeneenperiode van20
jaareenproeffiliatieuitgevoerd.Hieraanwerdintensiefmeegewerkt
dooreenmedewerkervanKADOR,diegoedopdehoogtewasvandeKadastraleboekhouding.
Uitdezeproeffiliatiekwamonderanderenaarvorendatslechts
eenfractievandeveranderingenbetrekkingheeftopverkoop.Verkoop
vancultuurgrond inverbandmetniet-agrarischgebruikbetrofhoofdzakelijkgrondvoorde aanleg/uitbreidingvanwegen.
Hetmerendeelderveranderingenbetreftvererving,splitsing,
samenvoeging,wijzigingenvanerfdienstbaarheden(o.a.rechtvanoverpadofeenbouwverbod bijleidingtracé's),overdracht tussenfamilieledenendergelijke.
Tijdensdefiliatiezijnnogaleensonduidelijkhedenofverschrijvingenaangetroffen.Ditbetekendedatdiversearchievengeraadpleegd
moestenworden.Somsmoestwordenteruggegrepenophetoorspronkelijke
veldwerk,ombijvoorbeeld aanheteindteconstaterendathetomeen
splitsing infamilieverbandging.
Grotedeskundigheid omtrentdedienstenregistratiemogelijkheden
vanhetKADORbleekdaarbijonontbeerlijk.Hetrendementvandergelijkefiliatiesislaagindienbepalingvandemobiliteitmetprijsindicatiehetbelangrijkstedoelis.
Opgrondvandezeproefwerdbeslotenomhiernietmeedoorte
gaan.Aanpakopgrotereschaalwordtslechtsverantwoordgeachtindien
meerderevragenbeantwoordmoetenwordenenookKADORdaarbelangbij
heeft.
Dealgemeneindruk,waaraandeproeffiliatieheeftbijgedragen,is
datdemobiliteitvandegrondeigendom indittypegebiedbetrekkelijk
geringis.Eénenanderduidtopeenzolangmogelijkvasthoudenvande
grond.Inverbandmetsteedswisselendestreek-enbestemmingsplannen
(vgl.hoofdstuk 2)isditzeerbegrijpelijk.
Afgezienvanditbeperkteaantalfiliatieszijnslechtsgegevens
verzameldoverheteigendomin1981enisdeinformatiedaarmeebeperkttoteenmomentopname.Vergelijkbare resultatenvananderegebiedenontbreken.Deplaatsgevondenverdringing isnuafgeleiduitde
historischeontwikkelingvanhetniet-agrarischgebruik (BERKELMANSen
POLLMANN,1984).
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Figuur3.Indelinggebiedennaarstedelijkedruk (1981)
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3.3.Verdelingvanheteigendom
Deoppervlaktevanhetstudiegebiedbedraagt 1841ha.Hiervanis
1313haingebruikalscultuurgrond.Deoverige528haisvoordiverse
doeleindeningebruikwaaronderbedrijvigheid,sportenrecreatie,en
infrastructuur,waarbijinfrastructuurdebelangrijksteis.
Bijhetbeschrijvenvanheteigendomwordtuitgegaanvande(nog)
nietaandeland-entuinbouwonttrokkenoppervlakte.InBERKELMANSen
POLLMANN (1984)wordtdezeoppervlakteonderverdeeld ingebiedenmet
eengeringe,matigeensterkestedelijkedruk.Naderhand isdezeindelingopeenaantalpuntenbijgesteld (VANDENBERG,1985).Deuiteindelijkeindelingisgegeveninfig.3.
Deuitviercomponentensamengesteldeindexvoordestedelijke
drukheeftnaarverwachtingnietalleeninvloedophetgebruik,maar
ookopheteigendomvancultuurgrond.Desamengestelde indexvoorde
stedelijkedrukwordtgeachteenbetereverklaringtebiedenvoor
geconstateerdeverschillen,dandeafzonderlijkecomponenten(afstandentotdebebouwdekom,feitelijkeonttrekkingeninhetverleden,
doorsnijdingvankavelsdoorinfrastructuureneenniet-agrarische
bestemming).Deafzonderlijkecomponentenondersteunenofneutraliserenelkaar,degrondmarkt reageertechteropdetotaleverstedelijkingsdruk.Deverwachting isdanookdatingebiedenmeteengeringe
stedelijkedrukmeergrond (nog)ineigendomisvanagrariërs.
Opgrondvanhetberoeptentijdevandeaankoop,zoalsdatis
vermeld inhetartikelregister,zijnzevengroepeneigenarenonderscheiden.Informatieoverhetberoepwordttwijfelachtigernaarmatede
aankoop langergeledenheeftplaatsgevonden.Bijdeuitwerkingblijkt
echterdatdegekozengroepsindelingmindertijdgevoeligisdanaanvankelijkwerdgevreesd.Indemeestegevallenblijktdeeigendomssituatievoldoendestabielomeendergelijkeverdelinguittevoeren.
Ditgeldtbijvoorbeeldvooreigenarenmeteenagrarischberoepdiebij
degebruikersinventatisatie tevensalsgebruikerzijnaangetroffen.
Hetzelfdegeldtvooreigenarenwaarvaneenfamilielid (zoonofbroer
inhetgevalvangezamenlijkongedeeld eigendom)degebruikervande
cultuurgrondis.
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Tabel 1.Verdelingvandeoppervlaktecultuurgrondnaareigendom
enmatevanstedelijkedrukinprocenten

Eigendom

Gebied metstedelijkedruk:
totaal gering matig

1agrarisch,(doorgaans

LEINO

sterk

35,8

43,4

35,6

16,3

26,0

27,8

27,1

29,3

26,6

28,1

tevensgebruiker)
2gemeenschappelijk
agrarisch (familie e.d.)
(63,6) (70,5) (64,9) (42,9) (54,1)

(1+2)
3institutionelebelegger

7,4

13,0

2,0

3,9

13,7

(kerk,stichting e.d.)
4Overheid (Rijk,gemeente, 15,3

2.3

17,7

44,4

13,6

8.4

9,4

2,1

7,0

recreatieschap e.d.)
5Particulier

7,7

(nietagrarischberoep)
6Handel,industrie

4,2

4,8

4,1

2,6

8,4

transportbedrijf e.d.
7Exploitatiemaatsch.,

1,8

0,9

1,9

4,1

3,2

handel inonr.goed
Totaalin%
inha

100

100

100

100

100

1300

600

470

230

440

Ookeennietpersoonsgebonden eigendom (Rijk,gemeenten,kerkelijkeinstelling)vormteenvrijstabielgegeven.Decategoriehandelareninonroerendgoedenexploitatiemaatschappijenmeteenover
eenkomstigdoeliseveneensgoedbruikbaar.Hetaandeelgrondin
handenvanparticulierenwaarvanhetberoependebedoelingenmetde
betreffendegrondwatvagerzijn,blijktrelatiefgering (7,7%).
Intabel 1wordtdeverdelingvandeoppervlaktecultuurgrondover
zeveneigendomscategoriënennaarmatevanstedelijkedrukgegeven.De
bouwlocatieLEINO,deelsvallendingebiedenmeteengeringe,matige
ofsterkedruk (ziefig.3),isapartonderscheiden.
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Intabel 1wordtdeverwachtenegatievesamenhang tussenstedelijkedrukengrondeigendomvanagrariërsbevestigd.Degroep 'gemeenschappelijkagrarischeigendom'(2)waarondervaakongescheidenboedels,overtreftalleeningebiedenmeteensterkedrukhetoverig
agrarischeigendom (1).Dochhetaandeelopzichtoonthetminste
verschil tussendenaarstedelijkedrukonderscheidengebieden.Dit
ondersteuntdeveronderstellingvan 'vasthoudenvandegrond'indit
typegebieden.
Waarsprakeisvaneensterkestedelijkedrukishetaandeelvan
degronddatnogineigendomisbijdeagrarischegebruiker (1)opvallendlaag (16,3%)tegenover43%bijeengeringedruk.Bijonderlinge
vergelijkingvandepercentagesintabel 1binneneenbepaaldesoort
eigendommoeterrekeningmeewordengehoudendatdedeelgebiedenin
oppervlaktevariërenvan230-600ha.Desitueringvandebetreffende
grondenonderscheidennaarsoorteigendomisgegeveninfig.4.Daaruitblijktookgeografischhetverschilinstedelijkedruk.Vooralin
destrookRijswijk-Leidschendamisreedsveelgrondaanhetagrarisch
gebruikonttrokkeneneengrootdeelniet-agrarischeigendom.Verder
vanderandinoostelijke richtingneemthetagrarischeigendomtoe.
Indierichtingneemtookde 'stedelijkedruk'af (fig.3). Metuitzonderingvanhetdeelondersterkedrukoverheerstdeoppervlaktein
agrarischeigendom.
Bijdecategorieparticulierenkomenookeenaantalweduwenvoor
zondernadereberoepsaanduiding evenalspersonenzonderberoep.De
bindingmetdelandbouwkanindezecategoriedanooksterkvariëren.
Alleeningebiedenmeteensterkedrukisdeoppervlakte ineigendom vandeoverheidgroterdandievandeagrariërs.Heteigendom
hangtdaarbijnauwsamenmetdeaanleg,c.q.uitbreidingvandeinfrastructuur.Uithetkaartbeeldblijkt,datdeaankoopnietbeperkt
blijfttothetfeitelijkbenodigdeareaaldochdathetkennelijkging
om 'allesofniets'.TussenRijswijkenDelftdiendebijvoorbeeldeen
heelbedrijf tewordenuitgekocht.Debetrokkenagrariërwerddaarmee
instaatgesteldeldersopnieuwtestarten.Ookopandereplaatsen
blijktdatdoorRijkswaterstaat royaalmoestwordenaangekocht.Uit
recente luchtfoto'sblijktdatsinds1981alweereengrootdeeluit
cultuurisgenomen.
Hetaandeelvanexploitatiemaatschappijen ofhandelareninonroerendgoedisrelatiefgering,dochconcentreert zichduidelijkin
hetgebiedmetdesterkstedruk.Verondersteldmagwordendathierbij
speculatieveoverwegingeneenrolspelen.Inplanologischopzicht
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StaatdebouwlocatieLEINO (Leidschendam-Nootdorp)eveneensonder
sterkedruk.Intabel 1isvoornamelijkbijdecategorie"exploitatiemaatschappijenendergelijke"(categorie 7)sprakevanovereenkomst
metgebiedengelegenondersterkestedelijkedruk (3,2%en 4,1%).
Aangeziendeplanologischebestemmingslechtsgedeeltelijkbijdraagt
aandestedelijkedrukbeslaatLEINOslechtsdelenvanmatigeen
geringedruk.IntussenisdeaandachtvanLEINOverschovennaarLEIZO
(Leidschendam-Zuid-Oost),dochdezeaandachtsverlegging zaldehier
besprokengegevensnognietofhooguitincidenteelbeinvloedhebben.

4.GEBRUIKVANCULTUURGROND

4.1.Algemeen

Hetgebruikvancultuurgrond isopgenomenmiddelseenCultuurtechnischeInventarisatie (C.I.).Hierbijzijnonderanderekenmerkenverzameldoverdegebruiker,hetbedrijf,deliggingenontsluitingvan
dekavels.GegevensuitdeCBS-landbouwtellingmakendeeluitvande
C.I.Deinventarisatiebeperktzichtothetgebruikvancultuurgrond.
Daarbijwordtdebegrenzingvangebruikskavelsopgeslagenineen
digitaalbestand.Vangebruikersdieniettelplichtig zijninhet
kadervandeCBS-landbouwtelling,datisbijeenproduktievanminder
dantienstandaardbedrijfseenheden (sbe),wordendoorgaansgeen bijzonderekenmerkenverzameld.ZewordenopdegebruikerskaartaangemerktmeteenP(particulier).VoordeHaaglandenisechteraanvullend
gevraagdnaarhetberoepvandeze 'particuliere'gebruikersvancultuurgrond.Ookzijngegevensverzameldovercultuurgrond,dieinde
laatste 15jaaraanhetagrarischgebruikonttrokkenis.Automatiseringineendigitaalbestandbiedtdemogelijkheid ombepaaldekavels
snelteonderscheidenentekarteren.Vandezemogelijkheidwordtin
devolgendeparagrafengebruikgemaaktbijhetafzonderlijkanalyseren
van 'p-kavels',onttrokkenkavelsendeintensiteitvanhetgrondgebruik.
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Figuur 4.Indeling eigendomnaarbedrijfs- of beroepsgroep
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4.2. Recentaanhetagrarischgebruikonttrokkencultuurgrond

Inafwijkingvandegangbareproceduresisbijdeopnamevande
gebruikerssituatievoorditonderzoektevensgevraagdnaartijdstipen
omstandighedenvandeovergangvanagrarischnaarniet-agrarisch
gebruikgedurendeongeveerdelaatste 15jaar.Deopnameisin1981
verrichtdoormedewerkersvandeStULM (StichtingUitvoeringLandbouwmaatregelen),diedeontwikkelingeninhetgebied reedsjarenhadden
gevolgd.Deinformatieoveronttrokkencultuurgrond isvoornamelijk
ontleendaandegebruikersdieinhetkadervandeClwerdenbezocht.
Heteigendomwasdaarbijondergeschikt.Slechtsincidenteel zijnreeds
gepensioneerdegebruikersbezocht.Hetmomentvanonttrekkingberust
opeenschatting.Hetbleekdaarbijmoeilijkomeentijdstiptebepalendatopmeerdanenkele jarengeledenbetrekkinghadtenzijhet
tijdstipsamenvielmeteenvoordeinformantbelangrijkegebeurtenis.
Hetaccentlagineersteinstantieopeenveranderingvangebruik
en/ofgebruikerterwijldaarnaastisgevraagdnaarderedenvande
verandering.
Intotaalzijninca.15jaar92kavelsvan76gebruikersaanhet
agrarischgebruikonttrokken.In56%vandegevallenwerddegrondgebruiksverandering voorafgegaandoor(gedwongen)verkoopaandeoverheidinhetkadervandeuitbreidingvanhetRijkswegenstelsel:begin
zeventigerjarenrondhetverkeerspleinLeidschendam (1971/'76)doch
hetmerendeelomstreeks 1978/'80.In1974kochtdeNederlandseSpoorwegeneenaantal (gedeeltenvan)percelenaanvoordeaanlegvande
SprinterlijnDenHaag-Zoetermeer(5%vanhetaantaltransacties)zodat
61%vandeverkopennaardeoverheidging.
Vande76gebruikers,waarvangrondwerdonttrokken,zijner66
bekend.Hiervanverkochtener8tweeofmeerpercelen.Slechts 10%van
degeconstateerdeveranderingenvond reedsvoorhetjaar1971plaats,
waarbijmendevorigegebruikerofeigenaardikwijlsnietmeerwist.
In73vande76veranderingenwerdgrondverkocht,in4gevallenis
sprakevanverhuuraaneenanderegebruiker.Ineenaantalgevallen
werdenredenenvoorhetafstotenvangrondgenoemd.Dezezijnsamengevatintabel2.
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Tabel2.Redenengenoemdvoorhetafstotenvancultuurgrond

hetontbrekenvaneenopvolger

6x

gezondheid

1x

eenonzekereplanologischebestemming
eengoedeprijsvooronrendabel land
afstotenaandehoogstebieder
eenslechteontwatering
burenhulp

1x
1x
1x
2x
1x

Hetontbrekenvaneenopvolgerblijkthetmeestgenoemd.De
hoogstebiederbleekinditgevaleenaannemerdiedegrondvoor
opslagkongebruiken.Overigenskandeverkoopvangronddoorcombinatiesvandezeargumentengestimuleerdworden.
In4gevallenbetrofhetnieuwegebruikvolkstuin,waarvaneen
zonderveranderingvaneigendom.Hetgeenindittypegebiedennietzal
verbazenisdat,naastnieuwevestigingen,ineeneerderstadium
gevestigdeniet-agrarischebedrijvenintussenwillenuitbreiden.Onder
invloedvandezevraagnaargrond,zaleenboeropleeftijdeerder
geneigd zijnomopeenaantrekkelijkbodintegaandaneenjongere
metpotentiëleopvolgers.Depersoonlijkeenbedrijfsomstandigheden
vandeaangrenzendeagrariërzijnsamenmetdegebodenprijsuiteindelijkbepalendvoorhetalofnietonttrekkenvancultuurgrondaanhet
agrarischgebruik.Uitdegegevenredenen (tabel2)blijktdathierbij
sprakekanzijnvaneenzekerewisselwerking,diealseenvande
karakteristiekenvandeovergangszone tussenstadenplatteland isaan
temerken.
DoorBERKELMANSenPOLLMANN (1984)werdgeconstateerd datde
onttrekkingvancultuurgrondonderinvloedvandenabijgelegenstad
normalitergeleidelijkverloopt.Echterbijgroteinfrastructurele
werken,zoalshetverkeerspleinLeidschendamenhetdoortrekkenvande
A4tussenDelftenRijswijk,raakteenenanderplotselingineen
stroomversnelling.Hetafhakenvanagrariërsenvooralhunopvolgers
wordtdaarmeebespoedigd.
Aangeziendezegegevensoveronttrokkenkavelszijnopgenomenin
hetkadervaneengedigitaliseerdeCultuurtechnische Inventarisatieis
ookdebegrenzingvandezekavelsincoördinatenindatbestandvastgelegd.Ditsteltonsinstaatomdeopgenomenkavelsmetbehulpvan
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decomputerinkaarttebrengenendoormiddelvan eenarcering;nader
teonderscheiden.Infig.5wordenaldusdrieperiodenvanonttrekking
vancultuurgrondonderscheiden:voor1971,tussen1971en1976en
tussen1976en1981.Tevenszijnopdezefiguurdekavelsaangegeven,
dieingebruikzijnbijzogenaamde 'niet-telplichtigeparticulieren',
(zieook4.3).Zoalsuitdefiguurblijktisdemeestegrondinde
laatsteperiodeonttrokken.Dezeonttrekkinghangtnauwsamenmetde
uitbreidingvandeinfrastructuur.Vooralbijdeaansluitingvan
rijkswegenverdwijntveelcultuurgrond.Ookbuitenhetfeitelijke
wegennetisdaarbijgrondnodigvoordeopslagvanmaterieel,het
opzettenvanbouwketenendergelijke (o.m.oostvanhetknooppunt
LeidschendamophetgrondgebiedvandetoekomstigebouwlocatieLeidschendamZuidoost).Ookdeinmiddelsalverderuitgegroeidevolkstuincomplexentennoordenvanhetverkeerspleinvergdendenodige
cultuurgrond.Inmiddelsissedert 1981westvanYpenburginverband
methetdoortrekkenvandeA4overdeA13endeVlietaanzienlijkmeer
grondonttrokkendanhierisaangegeven.Daarentegeniseendeelvan
degrondendietijdensdeopnameuitcultuurwarenvanwegetransport
vanzandendergelijke,navoltooiingderwerkenweerinagrarisch
gebruikgekomen.Geziendeplannenvooreenrecreatieveinvullingvan
deVlietrand (ziehfdst.2.3)moeterrekeningmeewordengehoudendat
daaruiteindelijkweinigagrarischgebruikoverblijft.Denureeds
onttrokkengrondoostvanhetknooppuntLeidschendamvormtinde
toekomstmogelijkdeeersteaanzettoteenbedrijfsterreininhet
kadervanLEIZO(G.S.ZUID-hOLLAND,1984).Ontrekkingenvoor1976
betreffengeringeoppervlaktenenkomenbovendienverspreidoverhet
gebiedvoor.

4.3. Gebruikvancultuurgronddoor'niet-agrariërs'

Cultuurgrond ingebruikbijpersonen,dienietindereguliere
statistiekvanhetCBSwordenopgenomen,wordenbijdeCultuurtechnischeInventarisatieopdegebruikerskaartaangeduidmeteenP('particulier').Dezeparticulieregebruikersdienenoverigensniette
wordenverwardmetdeinhoofdstuk3besprokenparticuliereeigenaren.
Indezegroepgebruikerswordendoorgaansrustendagrariërsenzogenaamdehobbyboerenaangetroffen (IJKELENSTAM, 1985c).Alseigenaar
kunnenzijechterintabel 1oppag.16inverschillendegroepenwordenaangetroffen.Doordatdezegebruikersniettelplichtig zijnenhet
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H ^ ^ H

Particulier met cultuurgrond

Onttrokken cultuurgrond

1960 - 1971

[j 1971 - 1976
ï

1976 - 1981
onbekend

Fig.5.Aanhetagrarischgebruikonttrokkencultuurgrond indrie
periodenencultuurgrond ingebruikbijzogenaamdeparticulieren
(1981).Dezefiguurkwamtotstand insamenwerkingmet ir.A.C.
Visser (ontwikkelingprogrammatuur)enir.J.Reynders (toepassing)
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doorhengebruikte areaalindemeestegebiedendietotdusverin
aanmerkingkwamenvoorlandinrichting relatiefgeringis,werden
daarvandoorgaansnauwelijkskenmerkengeïnventariseerd.Indeze
studieisbehalvedesitueringvandeparticulierekavelsookhet
beroepvandegebruikeropgenomen.Hetgaatdaarbijom43gebruikers
(28%vanhettotaalaantalgebruikers)met71hacultuurgrond (6%van
hettotaleareaal) verdeeld overca.50kavels (de112geregistreerdenvan>10sbehebben 1151haingebruik).
Deliggingenomvangvandeze 'p-kavels'iseveneensaangegevenin
fig.5.Zijkomenverspreid inhetgebiedvoor,deoppervlaktevarieertsterk (van0,1 tot7,3 ha).Gedeeltelijksluitendezekavelsaan
opreedsuitcultuurgenomengronden.Daarwaardathetgevalisisde
kansopeenuitbreidingvanniet-agrarischeaktiviteitenwaarschijnlijkhetgrootst.Zo'neigenaarofgebruikerbenutthansslechtseen
deelvanzijngrondvoor 'niet-agrarische'aktiviteiten.Hetnogin
cultuurzijndegedeeltevervultdaneentijdelijkereservefunctieof
moestalstotaalmedewordenaangekochtomdatdeverkopernietvoor
gedeeltelijkeverkoopvoelde.Deberoepenvanparticulieregebruikers
metcultuurgrond zijnopgenomenmeteenbedrijfs-ofberoepscode
volgensdeclassificatievanhetCBS (1971).
Vande43gebruikersbestaanerdrieuiteenbedrijfofschool;
slechtsvierzijnex-agrarierenvijfhebbengeen (bekend)beroep
(o.a.weduwen,gepensioneerden zondernadereaanduiding).Hetresterendedertigtalomvatzeeruiteenlopendeberoepen.Meerdandehelft
daarvanheefteenberoepmeteenhogereopleidingofiszelfstandig
ondernemer.Uitdezeverscheidenheid aanberoepenvaltnietafte
leidenofhethuidiggebruikvancultuurgrond tezijnertijdzaluitlopenopeenonttrekkingaanhetagrarischgebruik.Desitueringvolgensfig.5biedthiertoeietsmeeraanknopingspunten.Diversep-kavelsgrenzenaanreedsonttrokkengrond.
Degrondenzijnoverwegend ingebruikalsgrasland,waarvaneen
deelalspaardenwei.Daarnaastwordenpercelenincidenteelgebruikt
voorsierheestersofvolkstuinen.
Heteenenanderoverziendemoetdeuitruilbaarheidvandezegronden,hetgeeninhetkadervandelandinrichting eenbelangrijkaspect
vormt,geringwordengeacht.Ditwordtnietveroorzaaktdoorhet
gebruikopzichdochmeerdoorhetgebruikwaaropdebetreffende
grondenaansluiten.Bovendienismendoorgaansterplaatsewoonachtig.
Voorzoverdoorvergelijkingmetdeeigendomstoestand konworden
nagegaanisca.40%vandeparticulieregebruikerstevenseigenaar.
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Daarwaardevoorlettersverschillend zijnkansprakezijnvanverervingofverschrijving,daarwaarbovendienhetadresverschiltkan
sprakezijnvaneengebruiks-eigendomsrelatietussenoudersenkinderenofeenanderefamilierelatie.Dezesituatiedoetzichvoorbijca.
10%.Inongeveerdehelftvandegevallenisdusgeensprakevaneen
(familie-)relatietussengebruikereneigenaar.Tenaanzienvandeze
'particulieren'moetwordenvolstaanmetdezeglobalekarakterschets.
InhetkadervandeopnamevooreenCultuurtechnische Inventarisatie
bleekhetnamelijkmoeilijkommeerdetailsteachterhalen.Bijde
opnemersbestondnamelijkweerstandomgegevensteverzamelenvan
gebruikersdieniettelplichtig zijnennormaliterinhetkadervande
landbouwtelling nietbezochtworden.
Voormeerkennisoverachtergrondenenplannenvangebruikers
en/ofeigenarenvan 'p-kavels'isspecifiekonderzoekgewenst.Hiertoe
zullengerichteenquêtesinverschillendegebiedennoodzakelijkzijn
waarbijaandachtwordtgeschonkenaanaspectenalsstedelijkeinvloed,
uitruilbaarheid,aardvanaangebrachtevoorzieningen,huidigenvoorgenomengebruikevenalsdemobiliteitvanditsoort gronden.

4.4. Intensiteitvanhetgrondgebruik

Omtrenthetgebruikvandein4.3 besprokenp-kavelsmagworden
aangenomendatdeintensiteit inhetalgemeenlaagis.Hetgaatdaarbijeerderomhetbeschikkenoverdenodigeruimtedanomeenagrarischproduktiemiddel.Degehanteerdegrensvan10standaardbedrijfseenheden (sbe)isechtereenvrijarbitrairemaat.IndeHaaglanden
bedroegdegemiddeldeproduktieomvangvanallehoofdberoepsbedrijven>
10sbein1980 294sbeperbedrijf (367sbevoorglastuinbouw,166
sbevooreenrundveehouderijbedrijf).Degemiddeldeintensiteitperha
bedraagt9,2 sbe/havoorrundveehouderijbedrijven en379sbe/havoor
glastuinbouw.Zeventienprocentvanallebedrijvenhoorttotdenevenbedrijven (HUETHORST,1983).
DooreengedigitaliseerdeClishetmogelijkom,opdezelfdewijze
alsinfiguur5voordep-kavels,bepaaldebedrijfskenmerkenteplotten.Zowelvoordehoofdberoepsbedrijven alsvoordenevenbedrijvenis
deliggingvandeingebruik zijndegrond,naderonderverdeeldin
klassenopgrondvanhetaantalsbeperbedrijfinkaartgebracht.In
verbandmetdevoorwaardenwaaronderdezegegevenszijnverstrekt,is
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publicatievandergelijkekaartenechternietmogelijk. Opnevenbedrijvenwordtminderdandehelftvandetijdaandelandbouwbesteed.
Bedrijvenmetmeerdan100sbekomenindezecategorienietvoor.In
decategoriehoofdberoepsbedrijvenkomengeenbedrijvenvoormet
minderdan30sbe.
Evenalsbijdep-kavelskomendenevenbedrijvenverspreid inhet
gebiedvoor.Erblijktgeenduidelijkeconcentratieofeenopvallend
verschil tussendichtbijofjuistverafvandestedelijkebebouwing.
Ookbijdehoofdberoepsbedrijven,waarbijoverigenseveneenssprake
kanzijnvannevenberoep (<50%vandetijd),blijktdegrootste
categorievan>100sbeverspreidvoortekomen.Vooralleduidelijkheid:dezegegevenszijnbekendperbedrijfennietperkavel.Doordat
veelbedrijvenbeschikkenoverkavelsdieminofmeerverspreidvoorkomen(BERKELMANSenPOLLMANN,1984)endoordatgeenonderscheidwordt
gemaakttussenwelofnietgrondgebondensbe's,kanhetbeeldvertroebeldworden.Omditbezwaarenigszinsopteheffen,zijnkaarten
vervaardigdvanhetaantalsbe'sperha.Hierbijzijnhoofdberoeps-en
nevenbedrijvenwederomapartinkaartgebracht.Hetaantalbetrokken
bedrijvenendeonderscheidenklassenisgegevenintabel3.

Tabel3.Indelingvanbedrijvenmetoverwegend grondgebonden
produktie (>50%)naarintensiteitvanhetgrondgebruik

Deelvan
produktie
grondgebonden

Intensiteit

Aantalbedrijvenmetland-oftuinbouw

sbe/ha

alshoofdberoep

alsnevenberoep

>50%
0

-

2,5

0

10

2,5- 5

5

17

5 - 1 0

43

8

13

3

34

8

95

46

10
<50%nietonderverdeeld
Totaal
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Bedrijvenmetminderdan50%vandetotalebedrijfs-sbe'suiteen
grondgebondenproduktiezijnzondernadereonderverdeling intabel3
opgenomen.
Bijhoofdberoepsbedrijven isdeintensiteitvanhetgrondgebruik
inhetalgemeenhogerdanbijnevenbedrijven.Tochkomennog5bedrijvenvoorindeklasse2.5-5 sbe/hawaarindemeeste (17)nevenbedrijvenvoorkomen.Hetbedrijfstype zegtdusnietallesoverde
intensiteitvanhetgrondgebruik.
De43hoofdberoepsbedrijvenuitdeklasse5-10sbe/hablijkenin
bedrijfsoppervlaktetevariërenvan3,5-48ha.Bijde5hoofdberoepsbedrijvenindeklasse2,5-5 sbe/havarieertdeoppervlaktevan11-23
ha.De lageintensiteitblijktdaarbijnietgecompenseerd teworden
dooreengrootaandeelsbe'suitde 'niet-grondgebonden'produktievan
dezebedrijven,deopbrengstdaaruitblijktpraktischnihil.
Hoeweloverhoofdberoep,nevenberoepennevenaktiviteit inde
Haaglandenweleenenanderbekendis(KAMPHUIS,1985)valtdaaruit
tenaanzienvandeintensiteitweinigteverklaren.
Vande95hoofdberoepersproducerener61hoofdzakelijk (>50%)en
2/3daarvanzelfsuitsluitendgrondgebondensbe's.Vandeoverige34
(20tuinbouw,9veehouderijen5specialebedrijven)met<50%grondgebondenproduktiewordtdoor2/3nauwelijksgrondgebondensbe'sgeproduceerd.Aangeziendeoppervlaktevandeze34bedrijvenvarieertvan
0,4-18hazaleengrootdeeldaarvanbijandereningebruikzijn.
Uitdevervaardigdekaartenblijktechter,dateenaantalhoofdberoepsbedrijvenmeteenlagegrondgebruiksintensiteit dichtbijbedrijvenmeteenhogeintensiteitgesitueerd zijn.Hierbijspeelthet
probleemdatonvoldoendeinzichtbestaat indeverhuurvanlosland.
Degebruikergeeftdatinhetalgemeennietopomdatdebeschikking
overdegrondnietstructureel is.Ditkanleidentoteenrelatief
hogeintensiteitvoorzijnwelopgegevenoppervlakte.Bijdeverhuurderdiedegrond,indientelplichtig,doorgaanswelopgeeftmaarniet
gebruikt,leidtditdantoteenovereenkomstig lageregebruiksintensiteit.Hetzelfdegeldtvoorbepaaldeop jaarbasisverleendemaairechten
(b.v.ophetvliegveld Ypenburg).Bijbedrijvenmeteenhogeintensiteitkanderhalvesprakezijnvaneenrelatiefhogeveedichtheiddoor
dergelijkemaairechtenofhuurvan 'los'land.Ditkanwordengehuurd
vaneeneerdergenoemdehoofdberoepermetweinigsbe/ha,vaneen
nevenberoeperofvaneenzogenaamde 'particulier'(<10sbe)met
relatiefveelgrond.Daarnaastkaninverbandmetdeaanleg/verbete-
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ringvanrijkswegengrondtijdelijkofnognietonttrokkenzijn.Dit
soortverschijnselenmakeninterpretatievanderesultatenvanhet
onderzoekindittypegebiedenextragecompliceerd.Vooreengefundeerdoordeelontbreektdenodigeinformatie,dochbeschouwingen
vergelijkingvandekaartenwekkenhetvermoedendatinformatiehierovereenbelangrijkaspectvormtomeenenanderduidelijktekunnen
analyseren.Hetzalechternieteenvoudigzijndezeinformatieaande
praktijkteontlenen.Losverhuurd landbrengtdoorgaanseenveelvoud
opvandegangbarepachtprijs.Eenhuurderkanbijjaarlijksterugkerendedoorlopendehuuraanspraakmakenoppachtbescherming.De
verhuurderzaldatinhetalgemeentrachtente voorkomen,aangezien
eenwettelijkepachtzoweldewaardevanzijngrondalsdejaarlijkse
opbrengstongunstigbeïnvloedt.

4.5. Vergelijkinggebruik-eigendom

Inhoofdstuk3werdalaangegevendathetgebruikvaneigengrond
ingebiedenmeteengeringestedelijkedrukhetmeesteningebieden
meteensterkedrukhetminstvoorkomt (tabel 1,categorie 1).Vergelijkingvangebruikeneigendomtoontaandatwaarsprakeisvanhoge
produktiesperoppervlakte (inhetalgemeenniet-grondgebonden)de
gebruikertevenseigenaaris.
Inhetverlengdehiervanrijstdevraagofereenverschilin
intensiteitvangrondgebruikiswaartenemenonderinvloedvanhet
eigendom.Dezeanalysebeperktzichtotdehoofdberoepsbedrijvenwaarbijmeteenoverwegendgrondgebondenproduktie,onderscheid isgemaakt
ineencategoriemetgebruikvan (gedeelde)eigengrondoffamiliepachteneencategoriemetgebruikvanandermansgrond (geenfamilie).
Dezeindelingkomtovereenmetcategorie 1en2vantabel 1aandeene
encategorie3totenmet7aandeanderekantenheeftbetrekkingop
deoppervlakteongeachthetaantalgebruikersofeigenaren.Uitvergelijkingvandenietgepubliceerdekaartmet oppervlaktenverdeeld
naarintensiteit (sbe/havoorhoofdberoepsbedrijven)metfig.4
(eigendom)blijktdat61%vandegrond,gebruiktdoorhoofdberoepers,
ineigenoffamiliebezitis.Ditpercentagewijktnauwelijksafvande
64%dievoorallebedrijvengeldt (tabel 1).Eenverdelingoverde
gebruikteintensiteitsklassen isvoorbeidecategorieëneigendom
gegevenintabel4.
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Tabel4.Percentagegrondoppervlakvanhoofdberoepsbedrijvenverdeeldnaargebruiksintensiteit eneigendomsverhouding

Deelvan
produktie
grondgebonden

Intensiteit
sbe/ha

Grondvande
gebruikerof
vanfamilie

Grondvananderen

>50%
0

-

2,5

2,5- 5

10

16

5 - 1 0

66

59

6

24

18

1

100

100

10
<50%nietonderverdeeld
Totaal

Indezetabelzijndehoofdberoepsbedrijvenmetminderdande
helftvandeproduktiegrondgebondenapartonderscheiden.Daaruit
blijktdatdit,zoalshiervoorreedsgeconstateerd,opandermansgrond
nauwelijksvoorkomt (1%).Anderzijdsvalthetopdathetpercentage
hoofdberoepersmetrelatiefhogeproduktie (>10sbe/ha)opandermans
grondhogeris(24%)danopeigengrondofvanfamilie (6%). Inbeide
categorieënvallendemeestebedrijvenindeklassevan5-10sbe/ha.
Overigensisdescheidingnietzostriktalsdetabelwellichtsuggereert.Hetkomtveelvuldigvoordatbijeenbedrijf (eengebruiker)
sprakeisvandecombinatievanmeerdereeigendommen.
Bijnevenbedrijvengaathetinhetalgemeenomkleinerebedrijven
enkomtditslechtsincidenteelvoor.Nevenbedrijvenboerenvoorca.
2/3opeigengrondofopgrondvanfamilie.Indienminderdandehelft
vandebedrijfs-sbe'suitgrondgebondenproduktieafkomstig is,danis
degebruikertevenseigenaar.Bijdezegroepishetopvallenddat
juistingebiedenmeteensterkestedelijkedruk (fig.3)opandermans
grondwordtgeboerd.
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5.CONCLUSIESFNAANBEVELINGEN
Doorhetontbrekenvanvergelijkbareresultaten,isniet.exactaan
tegeveninhoeverredebevindingenvandeHaaglandenstudiegeneraliseerbaarzijn.Hetgebiedisnaarzijnaardenontstaanswijze(droogmakerijen)vrijspecifiek.Ditgeldtookvoordeinfrastructuurvande
Haagseagglomeratie,diewellichtwatzwaarderopditgebieddruktdan
eldersinovergangszoneshetgevalis.Ditneemtnietweg,datvoldoendeaspectenvandegecompliceerdestadsrandproblematiek inbeschouwinggenomenkondenworden.
Uiteenbeschrijving enonderlingevergelijking vanvigerende
streek-enbestemmingsplannensindsdevijftigerjarenblijktdatin
sommigedelenvanhetstudiegebiedgroteverschuivingen indeloopder
tijdvoorkomen,diesomslaterweerwordenteruggedraaid.Dedaaruit
resulterendeplanologischeonzekerheidvoorgevestigdeagrariërs
blijkt jarenvoorttekunnenduren.Zowordtpassindskortaaneen
recreatiebestemming uit 1957voordeVlietrandgestaltegegevendoor
deintergemeentelijkewerkgroepVlietranden.Overdefinanciëlehaalbaarheid tastmenechterthansnoginhetduisterzodatopkorte
termijngeenoplossing inzichtis.Inditheleprocesblijktde
invloedvandelandbouwalssectorbeperkt.Bijdesamenstellingvan
dewerkgroepisditbelangonsinziensookonvoldoendegedekt.Hetis
opvallenddatophetniveauvanbestemmingsplannen,indezevanoriginelandelijkegemeenten,meerruimteagrarischwordtbestemddanop
datvanhetstreekplan.Inbestemmingsplannen,dieopeenstreekplan
volgen,wordteenstedelijkeofrecreatievebestemmingdikwijls
slechtsgedeeltelijkovergenomen.
Hetideevanverwevingvanfunctiesisbuitenhetkadervande
Randstadgroenstructuurindevigerendeplannennietaangetroffen.
Voortgezetonderzoekzouzichhieropmeermoetenrichtenwaarbij
vooralookaandachtmoetwordengeschonkenaaneenverwevingvantaken
binnendeagrarischebedrijfsstructuur.Ditkaninsamenhangmetmeer
informatieovernuancesinhoofdberoeps-ennevenbedrijven.
Deplanologischebestemmingwerdsamenmetplaatsgevondenonttrekkingvancultuurgrond,afstand totdestadsrandendoorsnijdingvan
kavelsmetinfrastructuur,bepalendgeachtvoorde 'stedelijkedruk'.
Overeenkomstig deverwachtingblijkthetaantalagrariërsdiehun
grondineigendomhebbenlagernaarmatedeindexvoorstedelijkedruk
hogeris,namelijktussen43%ingebiedenondergeringedruken14%in
gebiedenondersterkedruk.Hetgemeenschappelijkagrarischeigendom
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(eengebruikermeteventuelefamilie)blijkt,ongeachtverschillenin
stedelijkedruk,tamelijkconstant (27-29%).Ditkanduidenopeenzo
langmogelijkvasthoudenvangrondingebiedengelegenonderstedelijke
invloed.Inverbandmetvrijingrijpendeaanpassingenvandeinfrastructuur,isdeinvloedvandeoverheid (Rijkswaterstaat)opde
eigendomssituatie inditstudiegebied bijzondergroot (tabel 1,fig
4). Ingebiedenondersterkestedeli
zelfsrijkseigendom.Daarbijblijkt.

jkedrukis44%vandeoppervlakte
datvoordeaanleg/verbetering

vanwegen,vaakmeergrondwordtaangekochtdanstriktgenomenvoorde
werkennoodzakelijk is. Hetgebied

vandebouwlocatieLEINOisapart

onderscheiden.Inditduidelijkondeji

rplanologischedrukstaandege-

biedis3,2%vandeoppervlakte inhandenvandeapartonderscheiden
categoriemeteen 'speculatiever'karakter (exploitatiemaatschappijof
handelinonroerend goed).Hetgebiedsluitdaarbijmeeraanbij
gebiedenondersterkedruk (4,2%)da|nbijhetgemiddeldepercentage
(1,8%).
Vaneenvoorgenomenanalysevan

ontwikkelingenindeeigendomssi-

tuatiemoestnaeenproeffiliatiewojrdenafgezien.Dedaartoebenodigdetijdenaanspraakopkadastraledeskundigheidmaakteditpraktisch
nietverantwoord.Hetbijdeproeffi]
eigendomsveranderingenvan"agrarisch"naar"niet-agrarisch"bleek,
buitentransactiesmetRijkswaterstaat,zeergering.Veelaktenbleken
samentehangenmetvererving,splitsing,samenvoeging endergelijke.
InhetkadervandeCultuurtechnische Inventarisatiewerdbij
gebruikersgevraagdnaarveranderingenvanagrarischnaarniet-agrarischgebruikgedurendedelaatste1!

5jaar.Dezeveranderingenbleken

overwegendsamentegaanmetverkoop.

. In61%vandegevallenwasin

hetkadervaninfrastructurelewerkengrondaangekochtdoordeover
heid.Daarnaastbleek 'hetontbreken!vaneenopvolger'demeestgenoemdeaanleidingondereenoverigenjsschaarsaantalopgegevenredenen
(tabel2).
Inhetstudiegebiedhoort28%vabhetaantalgebruikersvancultuurgrond totdecategorie 'niettelplichtigen'.Dezezogenaamde
'particulieren'producerenminderdantienstandaardbedrijfseenheden
enhebben6%vanhetcultuurgrondareaal ingebruik.Deoppervlakten
variërentussen0,1 enruim7ha.Uitdeaangetroffenverscheidenheid
aanberoepenvandezegebruikerskonnietwordenafgeleidofdebetreffendecultuurgrond tezijnertijiaanhetagrarischgrondgebruik
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zalwordenonttrokken.Aangeziendiversekavelsaansluitenopreeds
aanhetgebruikonttrokkengronden,moetdeuitruilbaarheidvandeze
'particuliere'kavelsinhetkadervandelandinrichting,gering
wordengeacht.
Tenslottezijndeeigendomssituatie endestedelijkedrukinverbandgebrachtmethetagrarischgebruikuitgedrukt indeproduktieper
bedrijfen,voorzovergrondgebonden,perha.Geensamenhangkon
wordenaangetoond tussendeintensiteitvanhetagrarischgrondgebruik
(standaardbedrijfseenhedenperha)enverschilleninstedelijkedruk.
Ditgeldtookvoordeliggingvanhoofdberoeps-ennevenbedrijvenen
niet-telplichtigen.Dezebedrijvenkomenverspreidoverhethelestudiegebiedvoor.Deintensiteitvanhetgrondgebruik (sbe/ha)vertoont
welduidelijkeverschillenvoordeverschillende typenbedrijven.Op
hoofdberoepsbedrijven isdezeinhetalgemeenbeduidendhogerdan
elders(tabel3).
Uiteenvergelijkingvandegrondgebruiksintensiteit vanhoofdberoepsbedrijvenmetdeeigendomssituatie (eigengrondofvanfamilie
tegenoverderest)blijkenhogeintensiteiten (>10sbe/ha)meerop
andermansdanop 'eigen'grondvoortekomen (tabel 4). Interpretatie
vandegebruiksintensiteitwordtbemoeilijktdoorhetgebrekaaninformatieoverdeaardeneconomischebetekenisvannietagrarische
hoofd-ofnevenactiviteitenenhetbelangdatdientengevolgedoor
betrokkenenwordtgehechtaandeagrarischeproductie.Bovendien
ontbreektvoldoendeinzicht inde 'losse'verhuurvanlandofbepaaldemaairechtenendergelijke.Dezeaspectenverdienenbijsoortgelijkonderzoekmeeraandacht.InhetkadervanhetonderzoekinDe
Haaglandenwasnietvoorzieninhetuitdiepenvandezeaspecten.
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BIJLAGE1.KORTETOELICHTINGOPVIGERENDEBESTEMMINGSPLANNEN INDELEN
VANLEIDSCHENDAM,NOOTDORP,RIJSWIJKENZOETERMEER.ZIE
VOORDELOCATIEFIG.2.
Leidschendam
Datumgoedk. Plannr.PPD
6-12-'55

PPD5439

'Partiëleherzieninguitbr.planLeeuwenberg'.
Hetplanbetrefteenuitbreidingvande
woonbebouwingmetspeel-ensportterreinen
welkethansreedsgerealiseerd zijn.Het
landgoedvanLucasBVkrijgtdebestemming
'buitenplaats'.Hethuidigevolkstuincomplex
kreegin '55debestemming:berm,groenstrook,
plantsoen.Ditgebiedgingvanlandbouwkundig
gebruikviasportveldenoverinvolkstuinen(t\4Qo\.

19-8-'57

PPD7090/

Planinhoofdzaak.

7091/7092 Ditplanvigeertookthans (9/1981)nogvoor
grotedelenvanhetstudiegebied,onderandere
naastWerkspoor langsdeVlietenvanLeidschendamtothetrecreatiegebied 'DeVlietlanden'
evenalsvooreendeelvan 'LEINO'.Hetgrootste
deelkreegdebestemming 'agrarischzonder
kassen',langsdeVlietvanRijswijktotNSWerkspoordebestemming 'recreatie'.
7-12-'66

PPD 12130

'WestVlietwegWest'
Ditplangaatverderdan5439 (1955)en7090
(1957)enbetreftdeinrichtingrondLeeuwenberg
tussenRijswijk,deVlietenRW4A,gemeentelijkenutsbedrijvene.o.Temiddenvanrecreatiegroenzijndaarsportvelden,eenkampeerterreinenvolkstuinengeprojecteerdmet
royalezijtaknaardeVlietweg ©ntOotev».
Eenontwerpplan 'WestVlietwegWest1980'
claimtdezelfdeoppervlaktecultuurgrond,eveneens,
grotendeelstenbehoevevanrecreatieookt.p.v.
dein '66geplandeinfrastructuur.Bovendien
wordtrekeninggehoudenmethetinmiddelsachterhaaldeplanvooreenzoetwaterkanaal.

28-10-'70

PPD 13732

'Woonwagencentrum'g.o.aandiversegedeelten
vandevoorschriften.Ditcentrumisnogniet
gerealiseerd.

- 2Daturagoedk.
14-5-'75

Plannr.
PPD
PPD16020

'LeidschendamZuid'tussenVlietenRijksweg
voornamelijkflatsmetgroen+sport/speelveldeneneenvolkstuin.Thansgrotendeels
gerealiseerd.

24- 7-'79

PPD18674

B.planlandelijkgebiedL.dam, '78.Grote
delenagrarischbestemdmet landschappelijke
waarde (ag.C ) .Ditplanvigeertthansmet
uitzonderingvandiedelenwaaraangoedkeuring
isonthouden,w.o. 'LEINO'enaansluitend
tussenNootdorpenR.W.E10.VoorG.O.delen
geldtmeestalnogplan7090/7092uit1957
of 12130uit1966.

18-3-1980

PPD18808

ParkLeeuwenberg 1979.DitiseennadereuitwerkingvanplanPPD5439uit 1955.Deextra
claimopcultuurgrondbetrefteensmallestrook
langsdehuidigevolkstuinen (N.O)tenbehoeve
vandeaanlegvaneentoegangswegwelkeinmiddelsisgerealiseerd.

Vastgesteld
28-4-*80

PPD19604

'Zeeheldenwijk 1980'.Ditvolledigheidshalve
vermeldeplanclaimtgeenextracultuurgronddoch
vormtslechtseenverderedetailleringvaneen
planuit 1940.Eenindustrieterreintjedestijds,
wordtthansvoorwoningbouwbestemd.
Overigeplanneninhetontwerpstadiumofplannen
inberoepbijdeKroonzijnnietopgenomenaangeziendezenietvigerenofgevigeerdhebben.

Nootdorp
? 1963

PPD10392

Bestemmingbuitengebied grenzendaanLeidschendamenZoetermeer.Debestemmingisoverwegend
agrarischgebiedzonderbebouwingwaarbijgoedkeuringisonthoudenaandebebouwingsstrook
langsdeVeenwegtussendeRijkswegnaarUtrecht
endespoorlijnnaarPijnacker (zieookPPD
18481uit 1979).

4-9-'74

PPD15646

B.planBuitengebied.
Hetvoorgaandeplanblijftgedeeltelijkgelden.
Deveenwegblijftbuitenhetplan.Hetplan
voorziet ineenverbredingvandeRijkswegaan
deNoordzijde (aandezuidzijdebevindtzich

- 3-

Datumgoedk. Plannr.
PPD
despoorlijn).Hetresterendegebiedtussendeze
weg,deVeenwegendespoorlijnnaarPijnacker
wordtbestemdvoorderecreatie (plan 's-Gravenwoude).
AaneenstrooktussendeRijkswegmetspoorlijnen
hetvliegveldYpenburgwaarineenwaterplasis
gelegenwordtgoedkeuringonthouden,zodatdaar
ookthansnoghetplanuit 1963vigeert.
? 1979

PPD 18481planVeenweg.Ditdeelbetreftdeeerdergenoemde
bebouwingsstrookwaaraanin1973goedkeuringwas
onthoudenenin1974buitenhetplanviel.De
bestemmingenzijn:wonen,wegenenbijzondere
bebouwing.Hetinditgebiedgelegenareaal
cultuurgrond isnauwelijksvanbetekenisenbestaat
uitsnipperstussendeervenineenlintbebouwing.

Rijswijk
1952

PPD3499 JanThijssenweg.Bijzonderebebouwingmetbetrekkingtoteeninmiddelsgerealiseerdmotelnabij
de VlietenRijkswegeneenhotelmetpretparkaan
deVlietweg.

1953

PPD3493 SionenDelftkwartier.Industrie,recreatieen
bijzonderebebouwing.DitaanDelftgrenzende
gebiedjeomvaT*burgerwoningen,eenschoolmet
sportveld,eentuincentrumeneensloopbedrijf.

1953

PPD3800 Delftweg.Industrie,bebouwingengroen.
Ditgebied tussendeRijksweg,detrambaanen
deVlietbetrefteengrotendeelsvooroorlogse
woonwijkmetkleineindustrietjes.
TevensbetrefthetplaindeinmiddelsalweerafgebrokenremisevandeHTM.

1954

PPD4351 Planinhoofdzaak.

1955

PPD5902 +herziening
Dezeplannenomvattendebestemmingenagrarisch+
alleenschuren,recreatieendeaanleg/verbreding
vanwegeninhetgebiedtussenLeidschendamende
RijkswegnaarDelft.

- A

Datumgoedk. Plannr,
PPD
1956

PPD6170 HerzieningDelftweg.Ditbetrefthetterreinvan
deloodfabriekmetaangrenzendebedrijvigheid,
bestemming industrie.Waarschijnlijkheeftde
herzieningbetrekkingopeengeringeuitbreiding
vandebestemminguit 1953(PPD3800)doortoevoegingvandeaangrenzendebedrijfsgebouwenmet
erfvaneenvoormaligeboerderijvoorbedrijfsdoeleinden.

1958

PPD7856

Stadslandschap.HetgebiedtussenRijswijken
Delft langsde Vlietwordtvoornamelijkbestemd
totrecreatiegebiedmetuitzonderingvaneenstukje
agrarischgebruikachterdeloodfabriek.

1971

PPD 14477 JanThijssenweg 1.Natuurgebied +bijzondere
bebouwing.Ditbetrefteenbuitenplaatslangs
deVlietgrenzendaanhetpretpark 'Drievliet'.
DethansvoorRijswijkvigerendeplanneninhet
aanLeidschendamgrenzendedeelstammenuitde
jaren '53/'55.Dievoordecultuurgrond tussen
RijswijkenDelftvoornamelijkuit1958.
Opmerkelijk is,datRijkswaterstaatvrijveris
metdeuitvoeringvanwegaanlegachterdevoormalige
HTMremisezonderdatdezeaanleguitdehierbesprokenplannenblijkt.

Zoetermeer
1965

PPD 10445 Partieelplaninhoofdzaak.
Hetbinnenhetstudiegebiedvallendegedeelteis
agrarischbestemdzonderdebouwvankassen.

24-4-1968

PPD 12959 GrootZoetermeer.
Hetplanuit 1965wordtvervangendoordebestemmingverkeersdoeleinden (sprinterenRW14)
enwater (bestaandeplas)metuitzonderingvan
eenkleinstukjeinhetnoordenvanditgebiedje.
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