
Inspraak notities “Zijlkwartier-Groen”-Team, Leiderdorp, 12 maart 2018 
 
Geachte voorzitter en deelnemers aan het Politiek Forum, ik dank u dat u ons de 
gelegenheid geeft om onze zienswijze in te brengen, waarbij we hopen dat we 
hiermede de politieke besluitvoorneming kunnen ondersteunen 
Mijn naam is Jan Stikkelman en woon al bijna 40 jaar in Leiderdorp en ben aan dit 
dorp verknocht, het is fijn om Leiderdorper te zijn, al ben ik in  Leiden geboren. 
Leiderdorp, kloppend hart tussen stad en platteland. 
 
 Als  lid van het “Zijlkwartier-Groen”-team breng ik u op de hoogte van wat er leeft in 
het Zijlkwartier ten aanzien van het steeds maar meer vervangen van groen door 
steen. 
 
De laatste bewoners van de woning aan de Van der  Valk Boumanweg 236 spelen 
hierbij een alarmerende  rol. 
Hierna zal ik  steeds spreken van Plan236. 
Ik zal  ingaan op de aspecten parkeren, verkeersveiligheid, groen, doelgroep 
toekomstige bewoners, presentatie van het plan aan de inwoners van het 
Zijlkwartier en wijziging bestemmingsplan. 
Ik zal er per aspect kort op ingaan en hierna de uitgebreidere versie van de inspraak 
aan u overhandigen. 
 
PARKEREN 
Uitgaande van 10 appartementen bewoond door een nog nader te bepalen categorie 
bewoners, varierend van zorgbehoevend, bejaard tot  wie dan ook, kan een 
voorlopige schatting worden gemaakt van het extra benodigde aantal 
parkeerplaatsen. 
Wij komen er op uit  dat er in plan236 een tekort bestaat van 7 à 19 P-plaatsen boven 
het geprojecteerde aantal van 14. 
Daarenboven treedt er de laatste tijd een veranderend parkeergedrag op door 
automobilisten die niet in het Zijlkwartier woonachtig zijn, voorzichtig geschat 11 à 
21 parkeerplaatsen. 
Het parkeren wordt steeds moeilijker in het  Zijlkwartier. Er is behoefte aan een apart 
integraal parkeerplan in het Zijlkwartier op te  stellen in samenwerking met 
verkeerskundig  adviesbureau. 
 
De maximale parkeerbelasting van het  plan Van der Valk Boumanweg 236 (Plan236) 
10 appartementen kan als volgt worden geschat en is afhankelijk van categorie bewoners 
die er komt te wonen 
– bewoners   10 à 15 
– verzorgend personeel   2 à   4 
– bezoek in weekend   5 à   7 
– medici, therapeuten   2 à   4 
– kapper, etc. aan huis 0,5 à  1 
– onderhoud/tuin  0,5 à  1 
– inkoop via internet    1 à  1 (thuisbezorgen boodschappen, maaltijden) 
totaal    21 à 33 er zijn 14 P-plaatsen. Tekort 7 à 19 P-Plaatsen 
 
Veranderend parkeergedag in de omgeving van het plan236 
– permanente van plaats wisselende parkeerders      2 à  3 
– parkeerders die met de fiets verder Leiden ingaan  2 à  5 (vooral in het weekend) 
– parkeerheffing mijdende parkeerders uit de Kooi     2 à  3 



– de laatste trend AirB&B parkeerders   uit de Kooi 5 à 10 
totaal         11 à 21 
 
In het gehele zijlkwartier is een groeiend parkeerprobleem aan het ontstaan. 
Zie de enqueteresultaten van vraag 3 en de toelichtingen. 
 
Daarom is het noodzakelijk dat er vooral voor het Zijlkwartier een apart parkeerplan wordt 
ontworpen in samenwerking met een van de verkeerskundige adviesbureaus die 
Nederland rijk is.  In zo’n parkeerplan dient ook de extra parkeerbelasting van plan236 te 
worden vastgesteld. 
En een P-kelder onder de grond bouwen is vanwege de beschermde beuk niet mogelijk. 
Uiteindelijk overschrijdt de extra parkeerbelasting alle normen met betrekking tot  het  
gewenste woongenot in het Zijlkwartier. 
Bij parkeren gaat het eigenkijk niet om de norm maar om het maximum. Vol is vol! 
 
Conclusie omtrent parkeerbeleid en parkeerstudie 
De extra parkeerbelasting van het plan236 is de  druppel die de emmer doet 
overlopen. Dit extra parkeren belast het Zijlkwartier bovenmatig. Het plan236 is 
verkeerskundig qua parkeren niet neutraal. 
Een nieuw parkeerplan/parkeeraanpak is nodig voor de wijk. 
 
VERKEERSVEILIGHEID 
Plan236 voorziet in twee toegangen tot  het  perceel Van der Valk Boumanweg 236. 
In- en uitrijden zal voor het fietsverkeer-het Zijlkwartier in- ernstige hinder geven en 
gevaarlijke situaties opleveren, nog afgezien van de hinder die de 
verkeersdeelnemers richting Zijlkwartier ondervinden. 
Verderop in de Splinterlaan richting Spanjaardsbrug wordt de situatie verkeerskundig 
alleen maar gecompliceerder. Verkeerstechnische maatregelen lossen dit probleem 
waarschijnlijk niet op. Laten we voorkomen dat  er op deze plek weer dodelijke slachtoffers 
vallen. 
De in/uitrit aan de Van der Valk Boumanweg zal vooral voor fietsers extra gevaar 
opleveren. 
Omdat in het Zijlkwartier steeds meer fout wordt geparkeerd houdt dit extra risico in voor 
voetgangers en fietsers. De weg en het trottoir worden smaller. De  extra parkeerbelasting 
van Plan236 maakt dit alleen maar erger. 
 
Sinds het afsluiten van het verkeer in de richting oost van de Van der Marckstraat is de 
verkeerintensiteit in het Zijlkwartier met sprongen omhooggegaan. Ook gedragen de 
verkeersdeelnemers zich zorgeloos. Men rijdt te snel en het gedrag op de kruispunten leidt 
tot gevaarlijke situaties. 
Als in de toekomst het bouwproject Pinksterbloem van start gaat, zal de situatie alleen 
maar ernstiger worden.  Twee-richtingsverkeer in de Van der Marckstraat weer invoeren is 
gezien de veiligheid van kinderen geen optie. 
Hier ligt een grote uitdaging voor verkeerstechnici om de recente extra verkeersoverlast in 
de wijk in goede banen te leiden. En dit nog los van de behoefte aan een meer efficiënte 
verkeercirculatie voor industrieterrein en wijk. 
 
Conclusie omtrent verkeersveiligheid 
Door het uitvoeren van Plan 236 neemt de verkeersonveiligheid alleen maar toe. In 
het Zijlkwartier is tegenwoordig een proces van verjonging gaande, waardoor ook 
het aantal kinderen in de wijk zal toenemen. Deze ontwikkeling vergt juist een 
verlaging van de verkeersoverlast. 



Stedebouwkundig en verkeerstechnisch moet onderzocht worden hoe deze 
problematiek kan worden behandeld. 
 
 
GROEN 
Op het perceel Van der Valk Boumanweg 236  en het aangrenzende publieke stuk 
grond en trottoirs staan veel prachtige bomen, die  samen met het lage struikgewas 
de prachtige groene entrée vormen van het Zijlkwartier. Door de uitvoering van Plan 
236 zal onaanvaardbaar veel van het vooral hogere groen verdwijnen. 
De  aloude beuk zal ernstig te lijden hebben van het bouwen van het souterrain, waarbij 
het nog maar de vraag is of deze de aantasting van haar habitat zal overleven. Dit nog 
afgezien van beschadigingen die tijdens het bouwproces kunnen optreden. 
Het projecteren van de de parkeerplaatsen aan de zijde van perceel Van der Valk 
Boumanweg 234 leidt er toe dat veel prachtige bomen zullen worden gekapt en daardoor 
de zijde naar de buren het aanzien van kaalslag geven en het groene uitzicht belemmeren 
De villa ontleent haar schone aanzien juist aan al het groen er omheen. Een element er 
van verwijderen leidt eerder tot neergang van dit aanzien. 
 
Het zou beter zijn als de eigenaren van het perceel 236 en de gemeente dit groen 
meer zouden koesteren en gewoon tijdig het noodzakelijke onderhoud plegen. De 
indruk bestaat dat al een heel lange periode onderhoud geen prioriteit heeft gehad. 
Misschien, op één boom na, hebben alle bomen een vitaliteit waarmee het mogelijk 
is dat ze  nog tientallen jaren meekunnen. Onderhoud is altijd noodzakelijk. 
 
In het Zijlkwartier is al heel lang een proces aan de gang van het vervangen van 
groen door steen. Plan236 past in deze ontwikkeling van “vervang groen door 
steen”. 
Bij het onlangs uitgevoerde groot onderhoud van bomen aan de Zijldijk zijn veel bomen 
weggehaald en is er spaarzaam teruggeplaatst. 
Als Plan236 toch wordt uitgevoerd dan is het geen onredelijke eis om in ‘n “groene  
plattegrond “,  een kaart te maken van de huidige bomen, met een vitaliteits-verklaring, 
opgesteld door een onafhankelijk deskundig bureau. 
Om te weten wat we zullen vernietigen. 
 
Conclusie wat er met onze groene parel aan de hand is 
Bij het uitvoeren van Plan236 wordt in het stedelijk gebied een prachtig groene parel   
ernstig aangetast. 
Het zou een goede zaak zijn dat naast de bescherming van het groen in de 
buitengebieden van Leiderdorp, dus buiten de menselijke sfeer ook het groen 
tussen de bewoners een meer beschermde status krijgt. 
De politiek van het Groene Hart dient in Leiderdorp aangevuld te worden door een 
politiek van een bescherming van het groen tussen de mensen. Dit met het adagium 
“geen bestaand groen vervangen door nieuwe steen”. 
 
 
 
DOELGROEP VAN TOEKOMSTIGE BEWONERS 
Uit de exploitatie-overeenkomst tussen Gemeente en ontwikkelaar is niet op te 
maken welke categorie bewoners er in de toekomst zal wonen. Artikel 15 geeft 
daaromtrent ook geen duidelijkheid. Er wordt alleen gesproken over een redelijke 
gemeente en een boete, zonder precies  aan te geven waarvoor.  Wie gaan er dan 
wonen? Welke veranderingen zijn er dan mogelijk? 



Het is maar de vraag of de plek bij de Spanjaardsbrug geschikt is voor beperkt 
zorgbehoevenden. De enige publieke voorziening dicht in de buurt is de bushalte van lijn 6. 
De afstanden naar winkels- het gezellige winkelhof-  en medische voorzieningen zijn groot 
te noemen. 
Tijdens de laatste vergadering onlangs hier,  over het Plan236 werd al gesproken 
van appartementen voor algemeen gebruik. 
 
Conclusie over al dan niet gewone appartementen 
Het is nog maar de vraag welke categorie burgers in de appartementen gaat wonen. 
Artikel 15 van de exploitatie-overeenkomst geeft hieromtrent geen duidelijk antwoord. Alles 
is mogelijk. De parkeersituatie in het Zijlkwartier is hierdoor ongewis. 
 
BOUWKUNDIGE STAAT VAN HET PAND VAN DER VALK BOUMANWEG 236. 
Dat pand 236 een bouwval zou zijn, is buiten de werkelijkheid. Navraag bij huidige 
bewoners van het pand(studenten) leert dat het dak niet lekt, de trap omhoog geen 
onveilig gevoel geeft , het er niet tocht en het er niet stinkt naar houtrot. Ik ben zelf 
sinds een aantal jaren op bezoek geweest bij de laatste bewoonster van het pand. 
Het pand zou niet onverkoopbaar zijn geweest als er volgens geraadpleegde Leidse  
makelaars een marktconforme vraagprijs was  geweest. Dus bouwval?? Welnee. 
 
PRESENTATIE VAN PLAN236 AAN DE INWONERS VAN HET ZIJLKWARTIER 
Veel inwoners die we, als “Zijlkwarier-Groen”-Team  in de wijk  gesproken hebben, 
waren van plan236 niet op de hoogte. Ze waren wel graag tijdig geïnformeerd 
geweest. 
Men sprak de behoefte uit dat zeker voor projecten waarin het groen-aspect van de wijk 
aan de orde is, een informatiefase gevolgd door een inspraakfase door het 
gemeentebestuur in de toekomst zal worden georganiseerd. 
Men wil in brede kring bij de behandelingen van “Steen voor Groen”-projecten betrokken 
worden. Men maakt zich zorgen over de “verstening” van de wijk. 
Ook Zijlkwartierders willen Leiderdorpers onder Leiderdorper zijn. Daarom sta ik  
hier om het vooral voor mijn buurtgenoten op te nemen. 
 
Conclusie over achterwege blijven presentatie 
Het is het gemeentebestuur niet gelukt de bewoners van de wijk te bereiken. 
Leden van het “Zijlkwartier-Groen”-team hebben tijdens het rondbrengen van het 
enqueteformulier met veel inwoners van de wijk gesproken. 
Er is onbegrip, teleurstelling en woede over de verstening van de wijk en het niet 
betrokken raken bij zaken die men zeer belangrijk vindt. Uit de enqueteresultaten 
blijkt  hetzelfde. De heer Thierry Hoveling zal hier nader op ingaan. 
Als het merendeel van de uitnodigingen die de gemeente rondstuurt, stempassen  en 
belastingformulieren zijn dan kan men deze teleurstelling begrijpen. 
Wij roepen u, als onze politieke vertegenwoordigers dan ook op in de volgende vier 
jaar de taak uit te voeren om ook hierin de gemeente in haar beleid gerichter aan te 
sturen en burgers meer bij de planvorming te betrekken en ze niet in het ongewisse 
te laten. 
 

 

 



BESTEMMINGSPLAN 

Naast parkeren, verkeersonveiligheid, groen, etc. vormt ook de wijziging van het 

bestemmingsplan een obstakel voor directe beslissingen. 

Uiteraard zal voor de uitvoering van plan236 het bestemmingsplan veranderd dienen te worden. 

Maar het zal toch niet zo zijn dat een groen bestemmingsplan wordt opgeofferd voor 

persoonlijk gewin en dat het algemeen belang daarvoor moet wijken. Wij zijn van mening dat 

persoonlijk gewin nooit de rede mag zijn voor het wijzigen van een “groen bestemmingsplan" 

in een van oorsprong zeer groene wijk. 

GENERALE CONCLUSIE 

Geachte deelnemers aan het Politiek Forum als ten aanzien van de parkeeraanpak, 

verkeersveiligheid, groen,de bouwkundige staat van landhuis, de categorie bewoners en het 

bestemmingsplan geen duidelijkheid bestaat DAN IS HET ONVERANTWOORD EN NIET 

TE VERDEDIGEN OM OVERHAAST OVER DE UITVOERING VAN PLAN236 TE 

BESLISSEN. 

 

U als raadsleden bent verantwoordelijk voor de ruimte die u aan het college van B&W geeft 

in “HET STEEN VOOR GROEN”-BELEID en hierbij kunt u de inwoners van het 

Zijlkwartier niet overslaan 

 

Wij als leden van het “Zijlkwartier-Groen”- Team verzoeken u dan ook, MEDENS NAMENS 

HEEL VEEL ZIJLKWARTIERDERS in de Gemeenteraad te besluiten het besluit aan te 

houden, totdat er over de genoemde zaken en knelpunten echt duidelijkheid bestaat. 

 

 

 

Dank u voor aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don’t confuse us with facts. 

We have made up our mind already. 


