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Recreatieve inrichting Boterhuispolder 
 

 
 
De Boterhuispolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Leiderdorp en Tey-
lingen en is één van de projecten uit de ambitieverklaring “Tussen Kagerplassen 
en Oude Rijn”. Met deze verklaring willen de gemeenten gezamenlijk zorgen voor 
een compleet netwerk groenblauwe gebieden rond het stedelijk gebied van Lei-
den. Het project Boterhuispolder betreft het realiseren van recreatieve verbindin-
gen, natte natuur, (landbouw-) bruggen, picknickplaatsen e.d. Begin september 
2012 is de aannemer begonnen met de uitvoering van het project. 

Opdrachtgever:  
  

 
 
 
 
 

 
Jaar:  
2010-2014 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp (Civil-3D) 
! RAW-bestek + aanbesteding 
! Voorbereiding + begeleiding sanering 
! Directievoering UAV & toezicht 
! Subsidiemanagement 
! Omgevingsmanagement 

 
Sanering en herinrichting vuilstort Kagerplassen 
 

 
 
De gemeente Teylingen wil de Kagerplassen beter beleefbaar maken voor haar 
inwoners. Aangezien de gemeente Teylingen de verplichting had om betreffende 
vuilstort te saneren zijn deze verplichtingen samengevoegd tot de recreatieve in-
richting van de vuilstort. Voor de sanering was de vuilstort begroeid met honder-
den bomen. Enkele tientallen bomen zijn behouden gebleven. De aangevoerde 
grond t.b.v. de leeflaag (sanerende maatregel) is afkomstig vanuit de Boterhuis-
polder.  Een prachtig uitkijkpunt geeft een schitterend uitzicht over de Kagerplas-
sen. De oplevering van het project is samen gegaan met het aanplanten van bo-
men in het kader van de “Nationale Boomplantdag”. 

Opdrachtgever:  
 
 
 
 
 
 
 

Jaar:  
2012-2013 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp (Civil-3D) 
! RAW-bestek 
! Subsidiemanagement 
! Voorbereiding + begeleiding sanering 
! Directievoering UAV & toezicht 

 
Ruygeborg, 1e fase  
 

 
 
Het project Ruygeborg, 1e fase EHS betreft een project wat onderdeel is van de 3e 
uitvoeringsmodule De Venen. De 1e fase betrof een gebied van ca. 50 ha. Rond-
om Ruygeborg is een kade aangelegd. Hierdoor is het mogelijk geworden om de 
waterstand binnen het gebied met ca. 50 cm te verhogen. Naast de kade zijn voor 
de inrichting ook bruggen, duikers, stuwen en hekwerken aangelegd. Verder heeft 
er een asbestsanering plaats gevonden. Begroeide gebieden worden begraasd 
door schapen. 

Opdrachtgever:  
 

 
 
 
 
 

 
Jaar:  
2011 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp 
! RAW-bestek + aanbesteding 
! Directievoering UAV & toezicht 
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Faunapassage N212 + omleggen fietspad 
 

 
 
De Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-Vinkeveen zijn twee aan elkaar gren-
zende gebieden in de Venen die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofd-
structuur (EHS). Ze vormen een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse 
plassen en de Vinkeveense Plassen/Botshol. Om deze gebieden ecologisch beter 
met elkaar in verbinding te stellen wordt onder de N201 (t.h.v. de Kivietsweg) een 
faunapassage aangelegd. Daarnaast wordt het bestaande fietspad omgelegd om 
de faunapassage beter bereikbaar te maken voor de fauna. 

Opdrachtgever: 
 

 
 
 
 
Jaar: 
2012-2014 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp (Civil-3D) 
! RAW-bestek + aanbesteding 
! Voorbereiding sanering 

 

Oeveraanpassing Noordoosterkanaal (waterleidingduinen) 
 

 
 
Aan de noordoostzijde van de waterleidingduinen ligt het Noordoosterkanaal. 
Langs beide zijden van dit kanaal is een schouwstrook gelegen. Hiervan wordt 1 
schouwstrook opgeofferd om deze natuurvriendelijke in te richten. Een uitgevoer-
de natuurtoets heeft aangetoond dat de Nauwe Korfslak in het projectgebied leeft. 
Hier is rekening mee gehouden in het plan. Voor de werkzaamheden komt Wa-
ternet in aanmerking voor subsidie om de planinrichting mogelijk te maken. 

Opdrachtgever:  
 
 
 
 
 

 
 
Jaar:  
2012-2013 
 
Verleende diensten: 
! Inventarisatie 
! Ontwerp Civil-3D 
! RAW-bestek 
 

 
 
de Haan Civiele Techniek 
 
Een ingenieursbureau wat gespecialiseerd is om uw projecten op het gebied van infrastructuur, gebiedsinrichting en 
water & veiligheid vakkundig voor te bereiden. Een vakkundige en gedegen voorbereiding vraagt hoge eisen aan de 
mensen welke aan het project werken. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Van ons kunt u een pro-actieve 
werkhouding verwachten. Uw projectopgaven pakken wij met een creatieve, open en integrale kijk op. Kwaliteit staat bij 
ons zeer hoog in het vaandel. 
 
Bij ons kunt u terecht voor: 
! Project- en procesmanagement  
! Constructieberekeningen, onderzoek & advisering 
! Technische uitwerking van ontwerpen en constructies 
! Specialistische 3D-ontwerpen (AutoCAD Civil-3D, 3D-Max) 
! Kostencalculaties 
! RAW-bestekken 
! Moderne contractvorming UAV-gc 
! Begeleiding van aanbestedingstrajecten 
! Directievoering UAV & toezicht  
! Beheer- en onderhoudsplannen 
 
Wij komen graag met u in contact! 
 


