
 

 

Concept  
verslag sessie Raadsleden LAB071 
 
 
Datum   5 april 2013 
Locatie   Brasserie Park, Leiderdorp 
Bijlagen  Bijlage (1) Aanwezigheidslijst & groepsindeling 

   Bijlage (2) Presentatie 5/4 

   Bijlage (3) Input raadsleden 

    

 

 

Kees Wassenaar en Robert Strijk heten de aanwezigen welkom bij de eerste werksessie 

over het ambitiedocument LAB071.  

 

Leidse Agglomeratie Bereikbaar! Dat is het doel van het proces dat de gemeenten eind 

2012 samen zijn gestart. De eerste raadssessie staat in het teken van het formuleren van 

gezamenlijke ambities en het benoemen van knelpunten op het gebied van leefbaarheid en 

bereikbaarheid. Knelpunten van nu en knelpunten die we in de toekomst verwachten, nadat 

de reeds lopende bereikbaarheidsprojecten zijn gerealiseerd. 

 

 

A. Presentatie 

Harold Lek presenteert het resultaat van de constateringen uit onderzoeken en de 

voorlopige ambities volgend uit onder meer de Economische Agenda.  Vervolgens 

presenteert hij de leefbaarheids- en bereikbaarheidsfactoren die bijdragen aan het 

succesvol realiseren van de ambities. De presentatie eindigt met de aanwezige knelpunten 

nu en de verwachte knelpunten in 2020-2030. De volledige presentatie van 5 april vindt u 

als bijlage 2 bij dit verslag. 

 

 

B. Discussie tafels 

Na de presentatie vindt de werksessie plaats. Aan vier discussietafels wordt de raadsleden 

gevraagd om per tafel twee vragen te beantwoorden. 

 

Tafel 1 en 2 krijgen de volgende vragen voorgelegd: 

1. Wat zijn de ambities voor werken, bezoeken en wonen? En hoe gaan we deze 

ambities realiseren? 

2. Formuleer een ‘onmogelijke’ of ‘rare’ vraag aan Stadslab 

 

Tafel 3 en 4 krijgen de volgende vragen voorgelegd: 

1. Welke knelpunten voelen we rond leefbaarheid en bereikbaarheid? Welke lossen we  

de komende jaren op? En welke komen erbij? Ontstaan er ook kansen door 

bereikbaarheidsinvesteringen? 

2. Formuleer een ‘onmogelijke’ of ‘rare’ vraag aan Stadslab 

 

 



 

 

Resultaten 

Aan de tafels is uitgebreid gediscussieerd over de gestelde vragen. De reacties zijn 

vervolgens op sheets uit het concept ambitiedocument ingevuld.  

 

Daarnaast zijn de resultaten van de discussie door een woordvoerder van de tafels plenair 

teruggekoppeld. Hieronder volgt een korte samenvatting per presentatie.  

In bijlage 3 is de volledige input per groep weergegeven.   

 

• Groep 1: Ambities 

De eerste groep vindt het uitbreiden van toerisme in brede zin belangrijk in de 

ambities bij bezoekers. De groep spreekt de wens uit om meer recreanten naar de 

agglomeratie te trekken. Daarbij worden cultuur, water en groen expliciet als trekker 

van bezoekers genoemd. Hier moeten de gemeenten op inzetten. Dit in aanvulling op 

de punten die al in de sheets stonden.   

Voor wat betreft de economie vult de groep de ambities aan met het verbeteren van 

de “creatieve sector”.   

Op het gebied van wonen wil de groep naast kenniswerkers ook starters en jonge 

gezinnen een aantrekkelijke woonomgeving bieden. Dit vraagt onder meer om een 

divers woonaanbod binnen de agglomeratie.  

 

Om bovenstaande ambities te realiseren, is het van belang om de kwaliteit van de 

openbare ruimte te verbeteren en het openbaar vervoer van en naar woonwijken te 

versterken. Maar ook noemt de groep veilige fietsroutes en voldoende (fiets) 

parkeerplekken als succesfactor voor de genoemde en reeds opgenomen ambities. 

 

• Groep 2: Ambities 

De tweede groep onderschrijft de ambities ten aanzien van de stuwende economie. 

Zij vragen echter ook aandacht voor de verzorgende economie. Als het goed is, wordt 

die vanzelf door de stuwende economie meegetrokken, maar ze moet wel 

gefaciliteerd worden. Daarnaast wenst de groep een goede balans tussen het aanbod 

van arbeidsplaatsen versus de aanwezige beroepsbevolking binnen de agglomeratie. 

Nu is er een grote uitstroom van werknemers richting Amsterdam en Den Haag. Het 

zou mooi zijn als het merendeel van de inwoners binnen de agglomeratie aan het 

werk kan. Net als groep één ziet groep twee grote winst in toerisme met de ambitie 

om in de top 10 van toeristische trekpleisters van Nederland te komen.  

Tot slot moet de beleving van een divers recreatief aanbod bijdragen aan het 

verhogen van de kwaliteit voor en kwantiteit van bezoekers.  

 

Groep 3: Knelpunten 

De voornaamste boodschap van groep drie is dat de grote bruggen binnen de 

agglomeratie het belangrijkste bereikbaarheidsknelpunt vormen. Zowel nu als in 2020-

2030. Expliciet worden de Wilheminabrug, Lammenbrug en Stierenbrug genoemd. 

Deze vormen een belemmering voor ‘werken’, ‘bezoeken’ en ‘wonen’. De groep 

verwacht dat de binnenstad van Leiden in 2020-2030 onbereikbaar is en noemt nog 

een aantal wegen als knelpunt. Te weten: Engelendaal, Persant Snoepweg en de 

Oude Spoorbaan.  

Maar de groep ziet ook kansen wanneer de bereikbaarheid verbetert. Zoals voor het 

Stationsgebied, Bospoort, Baanderij en het Biosciencepark. Mogelijk zou er ‘wonen’ 

kunnen worden toegevoegd bij de ROC locatie, Lammenschansweg en het 

Stationsgebied. 

 

 



 

 

 

Groep 4: Knelpunten 

De laatste groep bevestigt de bruggen als voornaamste knelpunt in de agglomeratie. 

En ook deze groep heeft de verwachting dat de binnenstad van Leiden in 2020-2030 

onbereikbaar is. In aanvulling op groep drie, vinden ze dat de aanduiding van 

fietsroutes en parkeerplekken slecht is en daardoor een knelpunt in de bereikbaarheid 

van de agglomeratie. Daarnaast benoemt de groep expliciet de verbinding tussen 

wonen in Leiderdorp en werken in het Biosciencepark als een knelpunt. Leiderdorp 

biedt een goede woonomgeving voor kenniswerkers op het BSP, maar deze kans blijft 

door de slechte onderlinge bereikbaarheid onbenut.  

In aanvulling op groep drie, benoemt groep vier de Baanderij als locatie waar de 

functie ‘wonen’ toegevoegd kan worden. Tot slot zien ze kansen in het verruimen van 

de (juridisch- planologische) mogelijkheden bij Wooon/A4 Leiderdorp. 

 

 

Vervolg 

De werksessie met raadsleden heeft veel nuttige informatie opgeleverd welke het project 

kan en wil overnemen in het ambitiedocument of later in de verkenning kan gebruiken. Via 

een memo worden de raadsleden voorafgaand aan de tweede sessie geïnformeerd over 

wat er met de input is gedaan.  

 

 

‘Rare of onmogelijke vraag’ aan Stadslab 

In goed overleg is afgesproken dat Stadslab geen rol vervuld bij de organisatie van 

AggloLAB. Stadslab gaf echter aan graag een ‘rare’ of ‘onmogelijke’ vraag van raadsleden 

te willen beantwoorden.  

 

Tijdens de werksessie hebben de discussietafels zeven vragen geformuleerd welke aan 

Stadslab zijn meegegeven. Het is de bedoeling dat Stadslab na het zomerreces een 

terugkoppeling geeft van de beantwoording van één of meerdere van deze vragen: 

 

1. Bedenk een goed distributiesysteem voor de Leidse Regio, voor bezoekers, bewoners 

en bedrijven. 
2. Als we gaan inzetten op het versterken van de gebieden in de ‘L’, wat is dan dé 

oplossing die zowel op de leefbaarheid als op de bereikbaarheid een positief effect 

heeft?  
Onder de ‘L’ vallen onder meer het Bio Sciencepark, Wooon Leiderdorp, het 

Stationsgebied, de Leidse Binnenstad en de Flora.  
3. Hoe realiseer je Randstadrail als directe HOV verbinding op de Zuidvleugel? 
4. Welke andere oplossing is denkbaar voor het verbeteren van de bereikbaarheid, 

anders dan de aanleg van infrastructuur? 
5. Bedenk een plan voor de Leidse Agglomeratie dat de auto overbodig maakt. 
6. Hoe kan infrastructuur volledig onder water worden aangelegd zodat ook de 

bereikbaarheid beter wordt? 
7. Kan door middel van het invoeren van 1-richtingsverkeer op de singels de 

bereikbaarheid verbeteren? 
 



Verkenning

AMBITIEDOCUMENT

Stilstaan of vooruitgaan?
Effectief investeren in de bereikbaarheid van een krachtige Leidse agglomeratie

WERKSESSIE RAADSLEDEN

5 APRIL 2013 



Werksessie

Vragen:

1. Wat zijn de ambities voor werken, bezoeken en wonen? Hoe gaan we deze 
ambities realiseren?

2. Welke knelpunten voelen we rond leefbaarheid en bereikbaarheid? Welke 
lossen we op de komende jaren? En welke komen erbij? Ontstaan er ook 
kansen door bereikbaarheidsinvesteringen?

3. De ‘onmogelijke’ of ‘rare’ vraag aan Stadslab
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Programma

15.00 Ontvangst

15.10 Toelichting Ambitiedocument

15.40 Werksessie in groepen

16.20 Resultaten van werksessie 

17.00 Conclusies en vervolg

17.10 ‘Onmogelijke’ of ‘rare’ vraag aan Stadslab

17.15 Borrel

5 april 2013Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar!3



Toelichting ambitiedocument
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Doel

• Komen tot een probleemdefinitie, afwegingsmodel en richtlijnen 

• Om objectief bereikbaarheidsoplossingsrichtingen te kunnen vergelijken

• Vanuit ruimtelijk-economische ambities
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Vervolg
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Bestuursopdracht

Plan van Aanpak (stap 1)

Knelpunten en kansen

Probleemdefinitie

AfwegingsmodelRichtlijnen

Beoordelen en kiezen

(stap 6)

Effecten onderzoeken

(stap 5)

Oplossingsrichtingen 

definiëren (stap 4)

Uitgangspunten

Ambities 

werken, bezoeken en wonen 

VRAAG 2

VRAAG 1

Volgende sessieVolgende sessie



Werken
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Bezoeken (indicatieve getallen)
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Winkelcentra Omzet/jaar Bezoekers/week

Binnenstad Leiden € 270 mln ca. 268.500 

Winkelhof Leiderdorp € 89 mln ca. 75.000

Oegstgeest Langevoort € 57 mln

Luifelbaan Leiden € 50 mln ca. 30.000

Kopermolen € 46 mln

Oegstgeest centrum < € 31 mln

De Baanderij € 21 mln

Wooon Leiderdorp € 17 mln

Musea Omzet/jaar Bezoekers/week

Naturalis ca. 5.000

Corpus ca. 4.300

Oudheden ca. 3.000

Zorgcentra Omzet/jaar Bezoekers/week

LUMC ca. 9.200

Rijnland Leiderdorp ca. 4.400

Diaconessenhuis ca. 3.100



Wonen
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Belevingswerelden

• Blauw: ambitie en controle

• Rood: vrijheid en flexibiliteit

• Geel: betrokkenheid en harmonie

• Groen: geborgenheid en zekerheid



Trends

• Nederland zet in op topsectoren: tuinbouw, agri&food, life science&health, high 
tech, energie, water, logistiek, chemie en creatieve industrie

• Werkgelegenheid Leidse regio: 
oWeinig autonome groei
oVraag naar hoogopgeleiden neemt toe
oVraag naar laagopgeleiden neemt af

• Arbeidsaanbod Leidse regio: neemt veel minder sterk toe dan in het verleden

• Sterke relatie met Haaglanden en steeds meer met Noordvleugel

• Belang van binnensteden als vestigingsplaatsen in economische centra

• Verduurzaming
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SWOT-analyse
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Sterkten

• Gezonde economie

• Goed woon- en leefmilieu

• Diversiteit aan woonmilieus 

• Clusters van bedrijvigheid 

• Goede bovenregionale bereikbaarheid

• Hoog opgeleide beroepsbevolking

Zwakten

• Hoge bevolkingsdichtheid

• Weinig ruimte voor bedrijvigheid

• Intraregionale bereikbaarheid

• Bereikbaarheid van natuur

• Uitgaande pendel van kenniswerkers 

naar Den Haag

Kansen

• Verder benutten kansen 

kenniseconomie

• Nieuwe kennisclusters: zorg, ICT, 

space, biobase

• Verder versterken van de 

aantrekkelijke woonmilieus

Bedreigingen

• Toenemende werkeloosheid 

• Haagse regio staat onder druk 

• Schaars beschikbare ruimte

• Intraregionale bereikbaarheid

• Krimp beroepsbevolking



Ambitie 2030 (vraag 1A)

‘De Leidse agglomeratie is een regio van internationale kennis en historische 
cultuur, met een prettige en hoogwaardige woonomgeving, die goed bereikbaar 
is.‘
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Invalshoek Ambitie 2030 Beoogd resultaat 2030

Werken In de Leidse agglomeratie een 

uitstekend vestigingsklimaat voor 

ondernemers van de clusters 

lifescience, health en education

• Meer werkgelegenheid voor 

hoogopgeleide kenniswerkers

• Vergroten omzet

• Minder leegstand bedrijfsgebouwen

en kantoren

Bezoeken Aantrekkelijke binnenstad Leiden voor 

binnen- en buitenlandse bezoekers

Aantrekkelijke regionale centra in 

aanvulling op de Leidse binnenstad

• Meer bezoekers

• Vergroten omzet

• Minder leegstand winkels

Wonen Aantrekkelijk wonen, zeker ook voor 

‘kenniswerkers’

• Vasthouden en aantrekken van 

hoogopgeleide kenniswerkers



Speerpunten (vraag 1B)

5 april 2013Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar!13

Toplocaties:

1. Bio Science park

2. Stationsgebied 

Leiden/LUMC

3. A4 zone Leiderdorp

4. Leidse binnenstad

5. Flora

6. Heineken

7. Roomburg / Meerburg

Topcentra:

Hoogstedelijk centrum: Leidse binnenstad

Stedelijke subcentra: 

• Leiderdorp Centrum Winkelhof-Santhorst

• A4 zone Leiderdorp

• Luifelbaan Leiden

• Oegstgeest Centrum Kempenaerstraat

• Versterken van de 

rode en blauwe 

woonmilieus, gericht 

op de kenniswerkers

• Binnenstedelijk 

bouwen met name in 

randen van L

WERKEN BEZOEKEN WONEN

• Versterken 

topcentra

• Benutten 

programmaruimte 

topcentra

• Toevoegen 

programma in L

• Versterken 

toplocaties

• Benutten 

programmaruimte 

toplocaties

• Toevoegen 

programma in L



Kritische succesfactoren (vraag 1C)
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Invalshoek Speerpunten Kritische succesfactoren

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken Versterken van de 

kwaliteit van 

toplocaties

Intensiveren in L 

- (vracht)Auto: goede bereikbaarheid  

toplocaties en –centra van/naar 

snelwegen en betere leesbaarheid 

van doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid 

toplocaties en –centra vanaf station

Parkeren: Voldoende 

parkeervoorzieningen toplocaties en 

-centra en goed leesbare 

aanrijroutes

Bezoeken Versterken van 

kwaliteit van 

topcentra

Intensiveren in L

Minimale 

overschrijding van 

normen voor geluid 

en emissies

Weinig doorgaand 

verkeer in centra

Wonen Versterken van de 

kwaliteit van alle 

woongebieden

Intensiveren 

bebouwing in 

randen van L

Minimale 

overschrijding van 

normen voor geluid 

en emissies

Minimaal sluipverkeer

Auto: goede bereikbaarheid  

van/naar snelwegen en betere 

leesbaarheid van doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid 

vanaf station



Knelpunten autobereikbaarheid
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Geluidsoverlast en fijnstofknelpunten
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Knoop- en plaatswaarde
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Kansrijke transformatiegebieden
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corporatiebezit 

gebieden uit de kansenkaart 

van de Leidse woonvisie



Gevoelde knelpunten in 2013 (vraag 2A)
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Invalshoek Knelpunten (gevoeld) in 2013

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken - Slechte autobereikbaarheid: 

stationsgebied Leiden, Flora, Heineken, 

Roomburg/Meerburg

Slechte bereikbaarheid voor OV en fiets: 

BioScience Park

Bezoeken Te veel verkeer in Leidse

binnenstad

Barrièrewerking Engelendaal, 

centrum Leiderdorp

Slechte autobereikbaarheid: Leidse

binnenstad, Luifelbaan, Baanderij

Moeilijk parkeren: Leidse binnenstad

Wonen Overschrijding normen voor 

geluid en emissies langs 

doorgaande routes

Sluipverkeer door woonwijken

Slechte autobereikbaarheid: Leidse

woonwijken 

Slechte fietsbereikbaarheid van 

recreatieve gebieden
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2020: Infrastructuurplannen

Harde plannen:

• Rijnlandroute

• Upgrade N206

• Parallelstructuur A4

• Aansluiting Flora

• Parkeergarages

• Onderdoorgang Bio 

sciencepark

• Onderdoorgang onder 

spoor Kanaalweg

• Leidse binnenstad: 

weren doorgaand 

verkeer

• HOV-lijnen 

Zoetermeer-Leiden-

Katwijk

P

P

P

Harde uitgangspunten:

• HOV Meerlijn-Noord

• Engelendaal / P. 

Snoepweg: weren 

doorgaand verkeer 



Verwachte knelpunten 2020-2030 (vraag 2B)
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Invalshoek Knelpunten (inschatting) in 2020-2030

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken - Slechte autobereikbaarheid: 

stationsgebied Leiden, 

Roomburg/Meerburg

Slechte bereikbaarheid voor OV 

en fiets: BSP

Bezoeken Barrièrewerking Engelendaal, 

centrum Leiderdorp

Slechte autobereikbaarheid:

Leidse binnenstad, Baanderij

Wonen Overschrijding normen voor 

geluid en emissies langs 

doorgaande routes

Slechte autobereikbaarheid: 

Merenwijk, binnenstad Leiden 

Slechte fietsbereikbaarheid van 

recreatieve gebieden



Kansen (vraag 2C)

door bereikbaarheidsinvesteringen
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Invalshoek 2013 2020-2030 

AANVULLEND

Na uitvoering plannen

2020-2030 EXTRA

Door ‘LAB071-

investeringen in 

bereikbaarheid’

Werken Extra bedrijvigheid bij 

toplocaties in L:

• A4 zone

• Meerburg/Roomburg

Nieuwe toplocaties 

binnen L

Combineren van nieuwe 

infrastructuur en 

transformatie van 

kansrijke werkgebieden

Bezoeken - Aanvullend programma

binnen L ter plaats van 

Luifelbaan

-

Wonen - Binnenstedelijk bouwen 

in transformatie-

gebieden, verdichten op 

randen van L

Combineren van nieuwe 

infrastructuur en 

investeringen in 

transformatiegebieden



Vraag aan Stadslab (vraag 3)

• De ‘onmogelijke’ of ‘rare’ vraag

Voorbeeld:
‘Maak een betaalbaar plan voor verbetering van de bereikbaarheid waar 
iedereen het mee eens kan zijn.’
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Bijlage 3

Resultaat raadsessie 5 april 2013

Tijdens de raadsessie op 5 april 2013 is aan vier tafels gediscussieerd over de ruimtelijk 

economische ambities van de agglomeratie en de leefbaarheids- en bereikbaarheidsknelpunten 

die deze ambities in de weg staan. 

De gesprekken vonden plaats aan de hand van sheets uit het concept ambitiedocument waarin 

de ambtenaren een voorzet voor de ambities en knelpunten hebben gedaan. 

In deze bijlage is de input van de tafels opgenomen. De zwarte teksten betreffen teksten die door 

het ambtelijk apparaat van de gemeenten is opgesteld. 

Input tafel 1: paars

Input tafel 2: blauw

Input tafel 3: groen

Input tafel 4: bruin

In een latere memo koppelen wij terug wat er met de input wordt gedaan.

1



Ambitie 2030
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Invalshoek Ambitie 2030 Beoogd resultaat 2030

Werken In de Leidse agglomeratie een uitstekend 

vestigingsklimaat voor ondernemers van de clusters 

lifescience, health en education.

Creatieve sector versterken 

Cultuur behouden en uitbreiden 

Richten op Zorg, Woonretail & Toerisme in brede zin. 

Betere onderlinge (gemeenten) afstemming over PDV-

locaties vs speciaal zaken 

Flexibel omgaan met  de functie “wonen” in planologische 

kaders 

• Meer werkgelegenheid voor hoogopgeleide

kenniswerkers

• Vergroten omzet

• Minder leegstand bedrijfsgebouwen en 

kantoren

• Kwantitatieve en kwalitatieve balans 

tussen aanbod beroepsbevolking & 

werkgelegenheid  in agglomeratie 

• Goed lopende PDV en winkelcentra 

Bezoeken Aantrekkelijke binnenstad Leiden voor binnen- en 

buitenlandse bezoekers: kleinschalig winkelen en cultuur 

Aantrekkelijke regionale centra in aanvulling op de Leidse

binnenstad 

Woon-zorgboulevard L’dorp

Aantrekkelijke recreatie: water & groen 

Meervoudig bezoekmotief (winkelen, natuur  en cultuur 

etc) 

• Meer bezoekers Leidse Binnenstad en 

winkelcentrum Leiderdorp

• Vergroten omzet

• Minder leegstand winkels

• Meer recreanten 

• In top 10 van toeristische trekpleisters 

• Bezoeker beleeft de diversiteit van het 

aanbod in de regio

Wonen Aantrekkelijk wonen, zeker ook voor ‘kenniswerkers’ en 

starters/ jonge gezinnen 

Hoogwaardige digitale snelweg 

Groene leefomgeving (oa. Polders)  

Goede bereikbaarheid Leiderdorp

• Vasthouden en aantrekken van 

hoogopgeleide kenniswerkers

• Diversiteit

• Starters, jongeren, jonge gezinnen 

• Woonomgeving bereikbaar per fiets 

(aantrekkelijk en groene omgeving)

Resultaat raadssessie 5 april 2013



Speerpunten 

3

Toplocaties:

1. Bio Science park

2. Stationsgebied Leiden/LUMC

3. A4 zone Leiderdorp

4. Leidse binnenstad

5. Flora

6. Heineken

7. Roomburg / Meerburg

8. Zorg boulevard Leiderdorp 

Topcentra:

Hoogstedelijk centrum: Leidse binnenstad

Stedelijke subcentra: 

• Leiderdorp Centrum Winkelhof -Santhorst 

verwijderen 

• A4 zone Leiderdorp

• Baanderij

• Luifelbaan Leiden

• Oegstgeest Centrum Kempenaerstraat

• Versterken van de rode en 

blauwe woonmilieus, 

gericht op de 

kenniswerkers

• Binnenstedelijk bouwen 

met name in randen van L

• Diversiteit

WERKEN BEZOEKEN WONEN

• Versterken topcentra

• Benutten 

programmaruimte 

topcentra

• Toevoegen programma in 

L

• Versterken toplocaties

• Benutten 

programmaruimte 

toplocaties

• Toevoegen programma in 

L
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Kritische succesfactoren 

4

Invalshoek Speerpunten Kritische succesfactoren

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken Versterken van de 

kwaliteit van toplocaties

Intensiveren in L 

- (vracht)Auto: goede bereikbaarheid  

toplocaties en –centra van/naar snelwegen en 

betere leesbaarheid van doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid toplocaties 

en –centra vanaf station

Parkeren: Voldoende parkeervoorzieningen 

toplocaties en -centra en goed leesbare 

aanrijroutes (aandacht: fietsparkeren) 

Scheiden van drukke auto & fietsroutes 

(verhogen van de verkeersveiligheid)

Bezoeken Versterken van kwaliteit 

van topcentra

Intensiveren in L

Minimale overschrijding

van normen voor geluid en 

emissies

Weinig doorgaand verkeer 

in centra

Aanzien & kwaliteit van 

wegen en openbare ruimte 

verbeteren 

Parkeren buiten de stad, 

met bussen naar het 

centrum

Wonen Versterken van de 

kwaliteit van alle 

woongebieden

Intensiveren bebouwing 

in randen van L

Minimale overschrijding

van normen voor geluid en 

emissies

Minimaal sluipverkeer

Auto: goede bereikbaarheid  van/naar 

snelwegen en betere leesbaarheid van 

doorgaande routes

Fiets en OV: goede bereikbaarheid vanaf 

station
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Gevoelde knelpunten in 2013 
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Invalshoek Knelpunten (gevoeld) in 2013

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken Heineken: stank overlast

Rooseveltstraat: parkeeroverlast (oa door 

VLIKO)

Slechte autobereikbaarheid: stationsgebied Leiden, 

Flora, Heineken, Roomburg/Meerburg

Slechte bereikbaarheid voor OV en fiets: BioScience

Park

Rooseveltstraat, Hoge Rijndijk, Holliday Inn e.o., 

Lammeschans

Grote bruggen binnen de agglomeratie

Achterweg

Bezoeken Te veel verkeer in Leidse binnenstad

Barrièrewerking Engelendaal, centrum 

Leiderdorp

Slechte autobereikbaarheid: Leidse binnenstad, 

Luifelbaan, Baanderij

Moeilijk parkeren: Leidse binnenstad

Morsweg, Route Hoge Rijndijk, Willem de Zwijgerlaan, 

Hooigracht

Touringcar parkeerplekken 

Aanduiding fietsroutes & parkeerplekken 

Lammenschans & Bruggen

Wonen Overschrijding normen voor geluid en 

emissies langs doorgaande routes

Sluipverkeer door woonwijken

Zijlsingel, Binnenstad – Hooigracht, 

Engelendaal, Churchillaan

Persant Snoepweg

Slechte autobereikbaarheid: Leidse woonwijken 

Slechte fietsbereikbaarheid van recreatieve gebieden

Hooigracht 

Spoorwegovergang Morsweg,Haagweg

Woongebieden Leiderdorp vs Bio Sciencepark 

Bruggen
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Verwachte knelpunten 2020-2030
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Invalshoek Knelpunten (inschatting) in 2020-2030

Leefbaarheid Bereikbaarheid

Werken Slechte autobereikbaarheid: stationsgebied

Leiden, Roomburg/Meerburg

Slechte bereikbaarheid voor OV en fiets: BSP

Bruggen!, Oude Spoorbaan, Engelendaal & 

Persant Snoepweg

Kruising N11- A4 

Bezoeken Barrièrewerking Engelendaal, centrum 

Leiderdorp

Slechte autobereikbaarheid: Leidse

binnenstad, Baanderij (nadrukkelijke 

bevestiging door beide groepen, nu al 

onbereikbaar)

Oversteek + routes Fietsers 

Wonen Overschrijding normen voor geluid en 

emissies langs doorgaande routes

Oude Spoorbaan 

Engelendaal

Geluid N11

Bruggen 

Slechte autobereikbaarheid: Merenwijk, 

binnenstad Leiden 

Slechte fietsbereikbaarheid van recreatieve 

gebieden

Oude spoorbaan

Binnenstad (beide groepen)
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Kansen
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Invalshoek 2013 2020-2030 AANVULLEND

Na uitvoering plannen

2020-2030 EXTRA

Door ‘LAB071-investeringen 

in bereikbaarheid’

Werken Extra bedrijvigheid bij 

toplocaties in L:

• A4 zone

• Meerburg/Roomburg

• A4 zone  Leiderdorp 

• ROC locatie bij LOI 

Nieuwe toplocaties binnen L Combineren van nieuwe 

infrastructuur en transformatie 

van kansrijke werkgebieden

• Baanderij

• Bio Sciencepark 

• Stationsgebied 

• Bospoort (Ikea) 

Bezoeken - Aanvullend programma binnen L 

ter plaats van Luifelbaan

-

Wonen - ROC locatie bij LOI 

- Baanderij omklappen naar 

wonen + werken 

Binnenstedelijk bouwen in 

transformatie-gebieden, 

verdichten op randen van L

Combineren van nieuwe 

infrastructuur en investeringen in 

transformatiegebieden

Stationsgebied Leiden 

Lammeschansweg

Kanaalweg 

LOI/ROC – locatie
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Bijlage 1  Aanwezigheidslijst & Groepsindeling 
 
Betreft: Raadssessie 5 april 2013 

 
 
Raadsleden Leiderdorp 

 Simon Weeda (BBL) 
 Joop van der Hoogt (BBL) 
 Hugo Langenberg (BBL) 
 Angelique Beekhuizen (BBL) 
 Tiddo Bresters (VVD) 
 Evelien Meijer (VVD) 
 Jan Suijkerbuijk (VVD) 
 Jeff Gardeniers (CDA) 
 Linda Langereis (D66) 
 Frauke Joester (GrL) 
 Rob in ’t Veld (GrL) 

 
 

 
Raadsleden Leiden 

 Julian van der Kraats (SP) 
 Eric Krijgsman (D66) 
 Timo Gubbens (D66) 
 Gijs Holla (PvdA) 
 Tjeerd Scheffer (PvdA) 
 Dick de Vos (PvdD) 
 Pieter Kos (GL) 

 Mart Teuning (CU) 
 Frederik Zevenbergen (VVD) 

 
 
 
 

 

Overige aanwezigen 

 Robert Strijk (wethouder Leiden) 
 Kees Wassenaar (wethouder Leiderdorp) 
 Chris de Vor (Leiden) 
 Joke Boot (Leiderdorp) 
 Tineke Zantingh (Leiderdorp) 
 Henriette Noordhof (Leiden) 
 Martin Verwoest (Leiden) 
 Harry Devilee (Leiden) 
 Harold Lek (VINU) 
 Christien Jordaan (VINU) 

 

 

Groepsindeling (checken) 

 

Groep 1 (Ambities) Groep 2 (Ambities) 

Linda Langereis 
Eric Krijgsman 
Mart Keuning 
Tiddo Bresters 
Joop van der Hoogt 
Simon Weeda 
Henriëtte Noordhof 

Robert Strijk 
Evelien Meijer 
Angelique Beekhuizen 
Hugo Langenberg  
Pieter Kos 
Julian vd Kraats 
Martin Verwoest 
 

Groep 3 (Knelpunten) Groep 4 (Knelpunten) 

Kees Wassenaar 
Jeff Gardeniers 
Dick de Vos  
Gijs Holla 
Timo Gubbens 
Tineke Zantingh 
Joke Boot 
 

Frederik Zevenbergen 
Jan Suijkerbuijk   
Nico van Jaarsveld  
Tjeerd Scheffer  
Froukje Joester 
Harry Devilee 
Chris de Vor 
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