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Ondergetekenden:

Stichting Platform Recreatie en Toerisme, hierna te noemen PReT, 
in deze vertegenwoordigd door: 
mevrouw K. de Koeijer, voorzitter
Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop, hierna te noemen SBGB 
in deze vertegenwoordigd door: 
de heer M. Gerritsen, voorzitter
Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn, hierna te noemen gemeente, 
in deze vertegenwoordigd door:
De heer C.J. van Velzen, wethouder te Alphen aan den Rijn

Overwegende dat:

Gemeente in de dorpsvisie Boskoop het Sierteeltgebied Boskoop typeert als een gebied waar het karakter en 
het cultuurhistorisch beeld behouden moeten blijven. Boskoop kan naast Avifauna en Archeon het derde icoon 
op toeristisch/recreatief gebied binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn zijn.
Gemeente in de nota Een Nieuwe Waarde (zie bijlage 1) aangeeft dat er deelgebieden zijn die niet meer 
geschikt zijn voor moderne boomkwekerij en dat hiervoor alternatieve bestemmingen moeten worden 
gevonden in het verlengde van de boomkwekerij, waaronder recreatie en toerisme (r&t).
SBGB een visie op transformatiegebieden heeft opgesteld, waarin wordt aangegeven dat in deze gebieden 
geen moderne boomkwekerij meer mogelijk is en hiervoor aan de boomkwekerij gerelateerde andere functies 
moeten worden ontwikkeld.
PReT in overleg met SBGB het initiatief genomen heeft om te komen tot een tot de verbeelding sprekende 
beschrijving van het potentieel van Boskoop op toeristisch/recreatief gebied. Met het manifest voor Het Schone 
van Boskoop: ‘Boskoop op de kaart, icoon in het Groene Hart’ (zie bijlage 2) is hieraan invulling gegeven.
SBGB het initiatief heeft genomen om te komen tot de herbestemming en herinrichting van een van de door 
zowel gemeente als SBGB benoemde transformatiegebieden, zijnde het Reijerskoop te Boskoop (bijlage 3). 
Partijen door het boomkwekerijbedrijfsleven en het daaraan gerelateerde bedrijfsleven gedragen vaarroutes als 
een belangrijk element van de versterking van r&t zien.
Er in en rond Boskoop binnen het kader van het Schone van Boskoop en de transformatiegebieden reeds r&t 
plannen van betekenis bestaan en tal van ideeën en initiatieven met potentie geïnventariseerd zijn.
PReT met steun van gemeente en in overleg met SBGB aan Buro BLoC om een analyse (zie bijlage 4) 
gevraagd heeft om kansen, potentieel en aanpak voor het ontwikkelen van R&T in Boskoop te hoordelen.
BLOC onderstreept nogmaals de potentie van Boskoop als unieke, authentieke en aantrekkelijke toeristisch- 
recreatieve bestemming en adviseert een convenant af te sluiten tussen betrokken/belanghebbende partijen 
om tot een gestructureerde aanpak te komen en hiervoor een procesmanager aan te stellen.
Partijen vinden dat deze initiatieven in een gestructureerde samenhang en door samenwerking kunnen 
bijdragen aan het laden van de ambitie om Boskoop op de kaart te zetten als een aantrekkelijk 
toeristisch/recreatief icoon van economische en sociaal-maatschappelijke betekenis, met name: 

o het behoud van de authenticiteit van het gebied en zijn bewoners, 
o het behoud en een impuls voor de werkgelegenheid in aansluiting op de sierteelt, 
o gebaseerd op de potentie van de belangrijkste r&t doelgroepen, 
o als impuls voor het “from Boskoop” imago, 
o en een duurzame ontwikkeling.

Boskoop Pact, vs 6: def na besluitvorming in B&W, p. 1 van 3



Spreken af dat:

Ondertekenaars zich gezamenlijk te zullen inspannen om gestructureerd de ontwikkeling van recreatie en toerisme 
in het verlengde van de boomkwekerijsector in Boskoop vorm en inhoud te geven.

Hiertoe een gezamenlijke stuurgroep in te richten, met een vertegenwoordiging namens hiervoor genoemde 
partijen. Leden van de stuurgroep nemen deel mét last en ruggenspraak.

Deze stuurgroep te laten ondersteunen door een door partijen te benoemen procesmanager; partijen spannen zich 
naar evenredigheid in hiervoor financiering te vinden.

Ondernemers met initiatieven en business plannen met betekenis aan de basis staan van deze ontwikkeling door 
deze samenwerking actief vorm en inhoud te geven.

Zij werken gezamenlijk aan een Toeristisch en Recreatief icoon Boskoop dat de boomkwekerij sector van Boskoop 
als economische pijler van betekenis én de sociaal maatschappelijke vitaliteit van Boskoop versterkt. Partijen 
streven clustering van initiatieven en activiteiten na, teneinde het aanbod aan R&T compact te houden

Daartoe zetten zij zich in om een programma aanpak vast te stellen met concrete uitgangspunten, doelen, 
projecten, planning en voortgangsrapportages. Nieuwe initiatieven worden met name ondersteund in de 
transformatiegebieden, terwijl de kerngebieden primair bestemd blijven voor moderne, grootschalige boomkwekerij.

Gemeente zet zich in om randvoorwaarden te ontwikkelen alsook financieel te ondersteunen in proces, naast de 
beschikbare en nog te ontwikkelen cofinancieringsconstructies ten behoeve van projecten.

Er wordt gestreefd naar een wederzijdse optimale open communicatie en draagvlak bij stakeholders, de 
georganiseerde en de ongeorganiseerde achterban. Projecten, voortgang van acties en resultaten moeten als 
zodanig voor alle betrokkenen zichtbaar zijn.

Alphen aan den Rijn, Parktheater 9 september 2020

Stichting Platform Recreatie en Tc /ne, hierna te noemen PReT, 
in deze vertegenwoordigd door: 
mevrouw K. de Koeijer, voo

Stichting Belangenbehartigirjg Greenport Boskoop, hierna te nc 
in deze vertegenwoordigd door: 
de heer M. Gerritsen, voorzitter

BGB

Het college van de gebeente Alphen aan den Rijn, hierna te noemen gemeente, 
in deze vertegenwoordigd door:
De heer C.J. van Velzen, wethouder te Alphen aan den Rijn

Boskoop Pact, vs 6: def na besluitvorming in B&W, p. 2 van 3



Bijlage actielijst 2020 - 2022, nader af te stemmen tussen partijen en de verbinders

Actie / project
1 Benchmarking met vergelijkbare regio’s en gemeentes, tbv het leren van de beste voorbeelden uit 

de praktijk
2 Het aanstellen van een procesmanager
3 Het begeleiden van ondernemers bij ontwikkeling van business cases met betekenis
4 Het opstellen van een concreet uitvoeringsplan (inclusief globale planning) met concrete projecten 

en de daarbij behorende kosten, die passen binnen de doelstellingen en opgaven
5 Het initiëren en (mee) ontwikkelen van op het Schone van Boskoop gerichte r&t promotie 

campagnes, uitgevoerd door Alphen Marketing, via het groen blauwe netwerk langs #A attracties
6

Boskoop Pact, vs 6: def na besluitvorming in B&W, p. 3 van 3


