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Geacht gemeentebestuur, 

 

Sinds 2009 wordt gezocht naar een andere locatie voor de brandweerkazerne in Leiden-Noord. 

De huidige kazerne aan de Gooimeerlaan is verouderd en voldoet niet meer aan de moderne 

eisen van een verantwoorde werkplek. Daarnaast zijn de aanrijtijden van de brandweer 

verslechterd vanwege de invoering van snelheidsbeperkende maatregelen in (met name) de 

binnenstad van Leiden. Dit heeft een negatief effect op de veiligheid in de stad. De zoektocht is 

de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen. Ik stel u graag op de hoogte van de 

laatste ontwikkelingen.  

 

Haalbaarheidsonderzoek alternatieve locatie 

In de periode van 2009 tot 2013 is samen met de gemeente Leiden gezocht naar alternatieve 

locaties in het gebied Schipholweg / Willem de Zwijgerlaan / Oegstgeesterweg. Er is specifiek in 

dit gebied naar een alternatieve locatie gezocht vanwege de gunstigere uitruktijden naar met 

name de Leidse binnenstad. 

 

De zoektocht is vanwege de regionalisering van de brandweer in 2010 en 2011 tijdelijk stil gelegd. 

Eind 2012 is de zoektocht weer opgepakt en is wederom gekeken naar potentiële locaties in het 

zoekgebied. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar onder andere de zogenaamde Trafolocatie aan 

de Willem de Zwijgerlaan. Helaas bleek deze locatie niet geschikt te zijn. 

 

Gesprekken projectontwikkelaars 

Vanwege onze zoektocht zijn externe partijen alert geworden. Eind 2012 werden wij benaderd 

door twee projectontwikkelaars. Zij hebben ons eind 2013 afzonderlijk van elkaar interessante 

aanbiedingen gedaan waarbij een brandweerkazerne in Leiden-Noord op een andere locatie 

wordt gehuisvest en gecombineerd wordt met een woningbouwproject. 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de burgemeesters van Leiden, 

Leiderdorp en Oegstgeest zijn in een vroegtijdig stadium op de hoogte gesteld van de gesprekken 
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en het aanbod. Met een van de projectontwikkelaars, B&V Ontwikkeling bv, zijn wij 

vervolggesprekken aan gegaan. Deze projectontwikkelaar is voornemens een complex van 450 

starterswoningen te bouwen met een geïntegreerde brandweerkazerne. De projectontwikkelaar is 

inmiddels in gesprek met de gemeente Leiden over de realisatie van dit bouwproject. Op basis 

van de gesprekken zal een bouwvergunning worden aangevraagd.  

 

De locatie 

De betreffende locatie is het voormalig postkantoor op de hoek van de Schipholweg en de Willem 

de Zwijgerlaan. De nieuwe kazerne zal alleen een uitrukfunctie krijgen en geen kantoorfunctie. 

 

Verbeterde dekking 

De effecten van de verplaatsing van de kazerne Leiden-Noord naar deze locatie zijn onderzocht. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de brandweer een aanzienlijke verbetering van het dekkingspercentage 

(9 minuten grens) in Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp kan bereiken vanuit de genoemde locatie. 

Zo verbetert het dekkingspercentage in Oegstgeest van 10,8% naar 48,9%, in Leiderdorp van 

14,5 naar 29,6% en in Leiden van 72,7% naar 74,7%. 

Deze sterke verbetering van het dekkingspercentage heeft directe invloed op de kazernes in 

Oegstgeest en Leiderdorp.  

 

Eén van de deelprojecten die gestart zal worden is het project nieuwe dekking Leiden, Leiderdorp 

en Oegstgeest, waarin samen met de medewerkers van de kazernes in genoemde gemeenten 

wordt bekeken hoe de dekking in het verzorgingsgebied optimaal vorm gegeven kan worden. 

In een ander deelproject dat start wordt de verhuizing van kantoorpersoneel bekeken. Met het 

verlaten van de kazerne Leiden-Noord aan de Gooimeerlaan moet andere huisvesting worden 

gevonden voor de medewerkers van de sector Risicobeheersing. 

De nieuwe kazerneconfiguratie in het gebied kan ook consequenties hebben voor het 

kantoorpersoneel van de afdeling Kenniscentrum in de kazerne Leiderdorp.  

Bij de verdere uitwerking van de deelprojecten zal ook de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling 

(Cebeon-routekaart) meegenomen moeten worden. 

 

Globale planning 

De globale planning voor het project Vervanging kazerne Leiden-Noord ziet er als volgt uit: 

• Vorming projectgroep vervanging kazerne Leiden-Noord, inclusief deelprojecten Nieuwbouw, 

Nieuwe dekking Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Verhuizing kantoorpersoneel: april, 

mei 2014. 

• Aanvraag bouwvergunning gemeente Leiden: voor zomervakantie 2014. 

• Start bouw: medio 2015. 

• Verhuizing naar nieuwe locatie: eind 2016. 

 

Informeren medewerkers  

Deze week wordt het beroeps- en kantoorpersoneel op de hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen. De vrijwillige brandweermensen van de kazernes Leiderdorp en Oegstgeest zijn 

door mij, samen met de directeur Incidentbestrijding, over bovenstaande ontwikkelingen 

geïnformeerd op maandagavond 7 april jl. 
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De burgemeesters van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest zijn nauw betrokken bij de zoektocht 

naar een nieuwe locatie voor de kazerne Leiden-Noord. Zij zijn ook op de hoogte van de 

eventuele vervolgstappen en gevolgen van de keuze. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Henk Meijer 

Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden 
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