
   

DE TWEEDE NIEUWSBRIEF 
Voor u ligt de tweede gezamenlijke nieuwsbrief 

van woningcorporatie Rijnhart Wonen, de 

klankbordgroep van omwonenden, en de 

gemeente Leiderdorp over het project 

Brittenstein. Deze drie partijen voeren 

gezamenlijk overleg om tot een nieuwbouwplan 

voor de locatie Brittenstein te komen. Met de 

nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang 

van het overleg over de planvorming. 

 

In onze nieuwsbrief van februari 2015 

informeerden wij u over de eerste verkenning van 

hoogte en massa aan de hand van een maquette. 

Op 17 februari hebben we deze verkenning 

vervolgd. De klankbordgroep deed in dit overleg 

de suggestie om ter vergelijking ook een variant 

met een compact gebouw te bekijken 

(geïnspireerd op de Orangerie aan de 

Gaarmeesterstraat). Hiermee zijn we uitgekomen 

op twee varianten: 2 losse gebouwen of een 

compact gebouw. 
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Hoogte en massa 

Op de bijeenkomst op 31 maart bracht de 

klankbordgroep advies uit over het thema hoogte 

en massa. Beide varianten hebben voor- en 

nadelen. Het compacte gebouw wordt als te 

massaal ervaren, met name aan de waterzijde met 

een hoogte van 5 lagen en komt ook dichter op de 

woningen aan de Brittenburg. 

De variant met 2 gebouwen heeft een lichte 

voorkeur, omdat het geheel wat meer ruimte en 

luchtigheid heeft. Rijnhart Wonen is bereid om het 

aantal woningen te verlagen, waardoor de zesde 

bouwlaag op het gebouw aan de Van der Valk 

Boumanweg vervalt, hiermee heeft het gebouw nu 

5 bouwlagen. Omdat dit aantal lager is als vooraf 

berekend, zoekt RhW met gemeente naar 

mogelijkheden om het verschil te compenseren. De 

klankbordgroep ervaart het gebouw aan de Van 

der Valk Boumanweg met 5 lagen als te hoog. Aan 

Rijnhart Wonen is de vraag voorgelegd of zij nog 

mogelijkheden ziet om iets aan de massa te doen. 

 



 

 

Andere thema’s 

Op 31 maart zijn ook andere thema’s besproken: 

groen, water, parkeren en verkeer. Er wordt 

gezorgd voor een groene aankleding rond de 

parkeerplaatsen, zodat inschijnen van 

koplampen in de woningen aan de Brittenburg 

wordt voorkomen. Ontsluiting van de 

nieuwbouw aan de zijde Van der Valk 

Boumanweg heeft de voorkeur met het oog op 

veiligheid. Aandachtspunten zijn verkeer en de 

ontsluiting van de wijk (kruising 

Tollenaersingel/Van der Valk Boumanweg). De 

ontsluiting en kruising worden als druk en 

onveilig ervaren. De gemeente gaat dit nader 

bekijken. 

Het onderwerp parkeren gaf de nodige discussie. 

Punten van discussie waren: in hoeverre past de 

parkeernorm van de bouwkavel, is er 

momenteel sprake van een hoge parkeerdruk in 

de wijk, welke consequenties heeft deze 

parkeernorm voor groen en water, en zijn er 

mogelijkheden om ruimte buiten de kavel te 

zoeken? Voorwaarde van de gemeente is dat het 

bouwproject geen extra parkeerdruk in de buurt 

mag opleveren. Dit is ook voor RhW van belang, 

aangezien zij hier voor lange termijn huurders 

willen huisvesten. De klankbordgroep vindt dat 

de parkeernorm volledig op de eigen kavel moet 

worden ingevuld. In de volgende bijeenkomst 

eind april staan parkeren en verkeer nogmaals 

op de agenda.  

 

Planning 

Vóór de zomer willen we de gemeenteraad op 

de hoogte brengen van project Brittenstein, in 

het politiek forum van 6 juli en de 

raadsvergadering van 7 juli. We gaan de raad 

dan een schetsplan en de adviezen van de 

klankbordgroep voorleggen. Dat wordt een 

beslismoment voor de gemeenteraad hoe we 

verder willen met het schetsplan in relatie tot de 

kaders en randvoorwaarden.  
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Contact 

Mocht u voor die tijd vragen of opmerkingen 

hebben, schroom dan niet om ons te benaderen.  

 

Contactpersoon Gemeente Leiderdorp: 

Projectleider Petra de Goei, pdegoei@leiderdorp.nl, 

tel. 071-545 48 30 

 

Contactpersoon Rijnhart Wonen: 

Projectleider Erik Bruns: info@rijnhartwonen.nl, tel. 

071- 589 04 70 
 

Contactpersoon Klankbordgroep omwonenden 
Henk Segijn, tel nr. 070-5896940 en het email 

adres van de klankbordgroep is 

Klankbordgroepbrittenstein@gmail.com 

De klankbordgroep bestaat uit: 

Annemieke van Vondelen (Brittenburg, oneven) 

Corneel Barendse (Brittenburg, even) 

Rob Galavazi (Tollenearsingel) 

Henk Segijn (Tollenearsingel) 

Jos Hoogzaad (van der Valk Bouwmanweg) 

Hans Jansen (Buurtvereniging De Steinen) 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie op websites 

Informatie over de planontwikkeling na de herstart 

vindt u op de website van de gemeente: 

www.leiderdorp.nl/brittenstein. 

Kijk voor informatie over wat voorafging op de 

website van Rijnhart: www.rijnhartwonen.nl/Over-

Rijnhart-Wonen/Projecten/Brittenstein/ 
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