
Gespreksverslag van overleg van 20 februari 2017 met als onderwerp: Kagerzoom 
Aanwezig: 
Namens Wijkvereniging Merenwijk: Michel Vorenhout en Peter Engbers; 
Namens de Stichting Broek en Simontjespolder: Henk Schouten; 
Namens gemeente Teylingen: Kees van Velzen (wethouder) en Bart van Dijk 
(projectmanager Kagerzoom). 
Verslaglegging: Bart van Dijk   
 
VERSLAG 
Kees van Velzen heet iedereen welkom. Kees legt uit binnen welke context het project 
Kagerzoom wordt uitgevoerd en welke relaties er wel en niet zijn met het initiatief van de 
skeelerbaan. 
  
Kees: 
Het project Kagerzoom betreft de recreatiegronden die de gemeente Teylingen – in het kader 
van het uitvoeringsprogramma Leidse ommelanden – heeft overgenomen van de provincie. 
Het gaat om de schapenweide, de Broek- en Simontjespolder, Strengen, Tengnagel en de 
randen rondom de golfclub. De overdracht betrof een packagedeal waarbij de afkoopsom (15 
jaar) voor het beheer (van de overgenomen gronden) ingezet kan worden voor enerzijds 
beheer van de gronden en anderzijds als investeringsbudget in nieuwe opgaven in het kader 
van het Uitvoeringsprogramma. 
Bij het sluiten van de Samenwerkingsovereenkomst (tussen Leiden, Oegstgeest, Teylingen, 
Kaag en Braassem, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten/Wassenaar, Katwijk en Groene 
Klaver) is overeengekomen dat partijen voor de overgenomen provinciale recreatiegronden 
(Valkenburgsemeer, Ghoybos, Klinkenbergerplas, Kagerzoom) projecten uitvoeren die zich 
richten op de programmadoelen van het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden. Voor de 
Kagerzoom betekent dit komen tot een recreatieve/ natuurlijke kwaliteitsimpuls.  
Omdat de Kagerzoom voor 90% gebruikt wordt door Merenwijkers worden de wijk en haar 
verenigingen nadrukkelijk in het participatieproces betrokken. Daarnaast zijn er ook andere 
gebruikers van het gebied die we horen in hun belangen en wensen. Zo is er ook gesproken 
met de ijsclub, de golfclub, kinderboerderij, etc. 
Medio 2016 heeft de ijsclub de gemeente verzocht om een bijdrage voor de aanleg van een 
skeelerbaan. Binnen de voorziening ‘sport’ werd hiervoor geen ruimte gevonden. Bekend met 
de wens van de ijsclub is afstemming gezocht om in beide opgaven te zoeken naar win-win. 
Bijvoorbeeld door de veronderstelde waterbergingsopgave te combineren met een landschap 
ecologische inpassing zodat er ‘meer’ natuur beleeft kan worden van wandel- en fietsroutes. 
Bart is in die zin nog steeds in gesprek met de ijsclub. 
De ijsclub heeft middels het indienen van een burgerinitiatief via een andere weg alsnog de 
gewenste gemeentelijke bijdrage veiliggesteld. De raad heeft besloten de ijsclub financieel te 
willen ondersteunen in de aanleg van de baan. Daarbij is bedongen dat het parkeerterrein weer 
openbaar wordt. 
De ijsclub en het initiatief voor een skeelerbaan heeft nooit onderdeel uitgemaakt van de 
opgave voor de Kagerzoom.  



Ook bij de gemeente en het college was alom verbazing over het feit dat er geen 
omgevingsvergunning nodig blijkt voor de aanleg van de baan. Kees begrijpt de reactie van 
de Merenwijkers en realiseert zich dat dit leidt tot wantrouwen naar de gemeente en het 
project Kagerzoom. Om verder te kunnen met het project Kagerzoom moet dit vertrouwen 
hersteld worden. 
Het gaat in de projectopgave Kagerzoom nadrukkelijk om de van de provincie 
overgenomen openbaar toegankelijke recreatiegronden. Over de invulling daarvan praten we 
met u en met elkaar en doorlopen we nu een participatief proces wat richt op een plan wat 
zoveel mogelijk rekening houdt met ieders wensen en belangen.  
 
Peter spreekt zijn waardering uit dat de gemeente Teylingen werkt aan een groen en recreatie 
visie/plan voor de Kagerzoom. Peter looft ook de aanpak door Bart, en de wijze waarop hij de 
belanghebbenden hierin betrokken heeft. Hij hoopt dat het project dan ook snel voort zal 
gaan. Hij stelt dat dit plan de leidraad moet zijn voor verdere (natuur en extensieve recreatie) 
ontwikkeling van de Kagerzoom en hij vraagt of er toch niet een 2e agenda is bij de 
gemeente. 
 
Kees: “Voor de Kagerzoom bestaat geen 2e agenda en bestaan geen plannen bij de gemeente”. 
Bart: Bewoners en gebruikers hebben middels de enquête en de interviews aangegeven wat 
hun wensen en behoeften zijn. Daarvan hebben we een duidelijk beeld. En ook de wensen en 
belangen van andere gebiedsgebruikers (Kinderboerderij, Golfclub, Vogelwerkgroep) zijn ons 
bekend. In een eerste werkbijeenkomst gaan we eerst naar elkaar luisteren en een beeld 
vormen wat bij wie speelt, zodat iedereen een gelijk kennisniveau heeft van belangen, 
wensen, behoeften én ook de programmadoelen van de Leidse Ommelanden. De Kagerzoom 
wordt voornamelijk gebruikt door de Merenwijkers echter richt de Leidse Ommelanden zich 
op de gehele stad Leiden als gebruiker. 
In een tweede werkbijeenkomst gaan we op zoek naar synergie in de door partijen ingebrachte 
input. En zullen we mogelijk ook ontdekken waar strijdigheden zitten en keuzes gemaakt 
moeten worden. Het proces kan hopelijk in april vervolgd worden. 
  
Henk, Michel en Peter en ook Kees en Bart stellen dat de skeelerbaan het broze vertrouwen 
wat we middels het participatieproces opbouwen ernstig schaadt en dat dit hersteld moet 
worden. Henk stel dat zij e-mail met WOB – verzoek ook door het Skeelerbaaninitiatief is 
ingegeven, mede vanuit de veronderstelling dat het zou gaan om 1 integraal plan.  
Bart stelt dat hij graag de communicatie met de Stichting Broek en Simontjespolder en 
Wijkvereniging op dezelfde manier middels reguliere overleggen wil voortzetten. En daar 
dus de in de e-mail gestelde vragen wil beantwoorden. Het WOB-verzoek dient schriftelijk 
(ondertekend) gericht te worden aan het college die het dan uit zetten in de organisatie. De 
vragen m.b.t. de Skeelerbaan zullen bij betreffende ambtenaar worden weggelegd.  
Bart biedt aan om bij een Wijkvereniging Merenwijk vergadering aan te schuiven om 
toelichting te geven op de processtappen en daarover vragen te beantwoorden. In de hoop 
daarmee de ontstane zorg weg te nemen zodat we verder kunnen. Michel geeft aan daar graag 
gebruik van te maken. 


