
Geacht Raadslid, 
 
 
Betreft: Nieuwbouw Brittenstein 
 
Wie een reeds langer bestaande situatie ingrijpend wil veranderen, doet er goed aan na te gaan 
welke overwegingen en omstandigheden geleid hebben tot de huidige situatie. 
De groeiende behoefte aan woningen in Leiderdorp bracht het gemeentebestuur rond 1960 tot het 
formuleren van de planmatige opzet van nieuwbouw ten NW van de Persant Snoepweg. Dit mondde 
uit in de vaststelling van “Bestemmingsvoorschrift en uitbreidingsplan Zijllaan en Meyepolder” op 12 
januari 1960. 
 
Een punt van speciale aandacht was de zorg dat de nieuwbouw harmonisch zou aansluiten bij de 
reeds bestaande bouw van het “oude dorp”. Vooral de hoogte van de bebouwing speelde hierbij een 
leidende rol. Deze was daar twee of hooguit drie woonlagen.Deze overwegingen uit 1960 hebben 
stedenbouwkundig hun relevantie tenvolle behouden en hebben geen vervaldatum. 
 
De laagbouw  beslaat een groot deel van Leiderdorp, waarvan de nieuwbouw langs en rond de van 
der Valk Boumanweg een eerste fase vormde samen met o.a. de Steinen, Burgen, Rodes en de 
Tollenaersingel.  De bouwhoogte zou hier in grote meerderheid twee lagen met schuin dak zijn en 
een minderheid zou maximaal drie lagen tellen. 
Bij de overgang van de Acacialaan naar de van der Valk Boumanweg  wordt de beleving van de 
continuïteit tussen het oude dorp en de nieuwbouw door die hoogte-aanpassing op een geslaagde 
manier versterkt. 
 
De realisering van de laagbouw leidde voor de huizen langs de van der Valk Boumanweg tot een 
consequente beperking van de bouwhoogte tot twee woonlagen met schuin dak. 
In de wijk omsloten door de Persant Snoepweg, Van der Valk Boumanweg, Rijnenburg, Van 
Poelgeestlaan en Sijpestein is voor alle huizen de laagbouw norm van twee of drie woonlagen 
gerealiseerd. Brittenstein ligt hier centraal binnen. 
De stedenbouwkundige kwaliteit van het aanzicht van de van der Valk Boumanweg werd - tot de 
sloop - vooral versterkt door de locatie Brittenstein (1.0) en deze kwaliteit is door de bewoners, 
omwonenden en overige dorpsbewoners(passanten) zeer gewaardeerd vanwege zijn openheid, op 
de plaats waar de Tollenaersingel de van der Valk Boumanweg kruist.  
De plattegrond (zoals o.a. te zien op luchtfoto’s van deze locatie), was L-vormig, de lange zijde van 
twee woonlagen met plat dak stond loodrecht op de van der Valk Boumanweg en de korte zijde van 
3 woonlagen met plat dak was gesitueerd op70 meter van de ventweg. 
Dit gaf een open ruimte tussen het complex Brittenstein en de huizen aan de Tollenaersingel en de 
van der Valk Boumanweg. 
Die ruimte toonde een aantrekkelijk beeld van de daar tot vijver verbrede singel en een zeer royaal 
gazon met gras en lage beplanting,(toen nog goed onderhouden). 
 
Volgens het welstandsbeleid van Leiderdorp moet bij renovatie en nieuwbouw eerst gekeken worden 
wat de stedenbouwkundige kwaliteit is van situaties die eventueel zouden moeten wijken. Wat goed 
is en positief gewaardeerd wordt, dient in principe gespaard en zo mogelijk versterkt te worden. 
Deze vragen zijn t.a.v.Brittenstein überhaupt nooit aan de orde geweest. Kwam dat bepaalde 
mensen of instanties niet goed uit? 
 
Rijnhart Wonen vond dat Brittenstein zou moeten wijken voor nieuwbouw van een veel groter aantal 
sociale woningen voor bejaarden en starters. Er was zelfs sprake van 80 à 70 appartementen. Kortom 
een veel te grote ambitie, niet passend in deze omgeving. 
 



De in 2012 nog gedane suggestie dat de Brittenstein-locatie nog de enige plaats in Leiderdorp was 
waar sociale woningbouw tot stand kon komen, blijkt inmiddels gelukkig sterk overdreven. 
 
Om de mogelijkheid van een forse bouwproductie aannemelijke te maken wordt het toverwoord 
“verdichting” van stal gehaald en gekoppeld aan de verwachting dat dat leidt tot een verbetering van 
de woonsituatie van de wijk. 
In de wereldgeschiedenis blijken die twee aspecten helaas niet samen te gaan. De ingrijpende 
verdichting leidt nl. tot zodanige negatieve gevolgen voor de omwonenden, dat voor hen de woon- 
en leefsituatie juist ernstig verslechtert. Verzet van hen hiertegen is met zekerheid te voorspellen. 
“Dag draagvlak!”. 
 
Het aantal te bouwen woningen is het bepalend knelpunt en heeft o.a. gevolgen voor het benodigde 
grondoppervlak en de bouwhoogte en bijvoorbeeld de parkeerdruk voor de buurt. 
De gewaardeerde ruimte en openheid direct langs de van der Valk Boumanweg met zijn groen, 
natuur en vijver wordt ernstig aangetast en waar op die plek eerst geen woningen stonden, zou nu 
een appartementencomplex verschijnen van zelfs meer dan 3 woonlagen. 
 
 
De stedenbouwkundige kwaliteit van dit deel van Leiderdorp gaat hierdoor ernstig achteruit. 
De hoogte en breedte van de geplande gevels van de nieuwbouw zijn zodanig groot en volumineus 
dat zij zeer negatieve MEAS-achtige gevolgen hebben voor de omwonenden (belemmerd uitzicht, 
privacy verstorende inkijk) en ze zijn niet passend tussen de 2-laags woningen met schuin dak aan de 
van der Valk Boumanweg,en zijn evenmin passend bij de 2- en 3-laags woningen aan resp. 
Brittenburg enTollenaersingel. 
 
Het gegeven dat de voorliggende ontwerpen zijn vormgegeven binnen “de kaders en 
randvoorwaarden” is nog geen garantie dat het gebouwde resultaat in de praktijk verantwoord en 
acceptabel is. 
Zie hiervoor het stedenbouwkundig fiasco dat MEAS is geworden. Moge een tweede aanslag op het 
woon- en leefklimaat van dit deel van Leiderdorp ons bespaard blijven. 
 
Tevens is het van belang, op basis van die ervaringen rond dat project, bewust te zijn van het feit dat 
het niet simpel is om aan de hand van summiere schetsjes/tekeningen een goede inschatting te 
maken van welk stedenbouwkundig effect een ontwerp heeft in een context waarin je het niet in alle 
relevante verhoudingen hebt gezien. 
 
Ik neem aan, dat van de meerderheid van de Raad die ten aanzien van het MEAS-ontwerp indertijd 
een positief oordeel heeft uitgesproken, niet iedereen nu nog hetzelfde denkt. 
 
De woon- en leefkwaliteit rond Brittenstein maakt met uitvoering van de thans voorliggende plannen 
helaas een zeer betreurenswaardige verslechtering door. 
 
Advies: Het aantal appartementen zodanig beperken, dat voor de bouw niet meer dan drie 
woonlagen nodig zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
J.W. Mojet 
Tollenaersingel  10 
2352jl Leiderdorp 


