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Inventarisatie en aandachtspunten 
De villa aan de Van der Valk Boumanweg 236 is gelegen in het Oude Rijn lint, de beëindiging van een 
lange reeks lintbebouwing aan de Van der Valk Boumanweg. De villa is bestemd als cultuurhistorisch 
waardevol, het is gebouwd aan het eind van de 19e eeuw is nog gaaf in de hoofdvorm en de 
gevelindeling. Het betreft een pand van één bouwlaag met een symmetrische voorgevel met 
middenrisaliet (gedeelte van de gevel die iets naar voren steekt),  waarin zich de ingang naar het 
portiek bevindt en een balkon met ijzeren hekwerken tussen houten penanten. Door deze 
symmetrische indeling, die deels in doorgezet in de voortuin, heeft de villa een de uitstraling van 
klein landhuis in een groene setting.  

 
 
De villa staat al enige jaren te koop en de eigenaar heeft in april-mei 2015 plannen ingediend, o.a. 
voor de sloop van de bestaande villa en de bouw van een grotere (zorg)villa en voorstellen voor het 
toevoegen van zorgappartementen voor ouderen achter op de kavel. De plannen waren strijdig met 
het bestemming en deden allen geen recht aan de cultuurhistorische waarde van het gebouw en de 
omgeving. De plannen zijn daarom afgewezen.  
Met het opstellen van de Ruimtelijke randvoorwaarden Van der valk Boumanweg 236 is het voor de 
initiatiefnemers duidelijke welke kaders er gelden bij toekomstige ontwikkelingen. Hiermee worden 
de cultuurhistorische waarden en de kwaliteit van de het gebouw en de omgeving beschermd. 
 
Advies Erfgoed Leiden 
Het geheel afbreken van het gebouw ten behoeve van een groter nieuw volume is een ernstige 
aantasting van de cultuurhistorische waarden en is daarom vanuit cultuurhistorisch uitgangspunt niet 
akkoord. Het afbreken van de bijgebouwen heeft weinig gevolgen voor de cultuurhistorische waarde 
van het hoofdgebouw.  
Het bestaande gebouw is heel kenmerkend met één bouwlaag met een kap en een symmetrische 
voorgevel met aan beide zijde 2 vensters. Dit dient ongewijzigd te blijven. Een nieuwe functie, zoals 
maatschappelijke voorzieningen en het opknappen van het casco, heeft geen gevolgen voor de 
cultuurhistorische waarden. 
 
Door zijn kleinschalige uitstraling van het gebouw is het ook niet mogelijk om op korte afstand van 
het gebouw een groot volume te bouwen zonder de cultuurhistorische waarden onevenredig te 
schaden. Het is wel mogelijk om op enige afstand van het hoofdgebouw een ondergeschikt 



bouwwerk te plaatsen. Indien er een groter volume gewenst is, zou deze richting de Splinterlaan 
moeten worden geplaatst op een ruime afstand achter het hoofdgebouw. De directe voortuin en een 
strook langs het gebouw aan de linkerzijde zou de functie tuin hierbij moeten behouden. Wat de 
juiste afstand tot het hoofdgebouw is hangt af van de vorm van de nieuwbouw. Indien deze begint 
met 1 laag en een kap die lager en smaller is dan het hoofdgebouw  kan deze dichter bij het 
hoofdgebouw staan, dan een volume die hoger is. Het gaat er om dat in het aanzicht vanaf de Van 
der Valk Boumansweg het nieuwe volume er uitziet als een bijgebouw of dat het zo ver weg staat dat 
het niet meer bij het hoofdgebouw lijkt te horen.  
 

 
Archieffoto (1971) van de V.d. Valk Boumanweg, gezien vanuit Leiden.  

 
De omgeving 
De villa is gelegen aan het water, waar de Oude Rijn de Zijl kruist. Het is een breed water, met weids 
uitzicht. Ook is schuin tegenover de villa de Spanjaardbrug gelegen, één van entrees van Leiderdorp. 
De villa is dus gelegen op een markante locatie op een kruispunt van water en belangrijke 
verkeersroutes. Daarom dient een zorgvuldige ruimtelijke afweging gemaakt te worden. 

 



Bomen en groen  
Achterop het kavel bevind zich een bijzonder waardevolle beukenboom, een Fagus sylvatica uit 
ongeveer 1875 (kenmerken: stamdiameter van 108 cm en hoogte van 27 m). Het is van belang dat 
men bij de bouwwerkzaamheden buiten de kroonprojectie van de boom blijft en wanneer 
bronbemaling wordt toegepast tijdens de bouwwerkzaamheden, moeten er altijd damwanden 
geplaatst worden. Bij langdurige bronbemaling, 1 jaar van te voren peilbuizen slaan en gedurende 
dat jaar twee keer per week metingen verrichten. Bij hevige regenval een extra meting verrichten. 
Meer informatie over het werken rond bomen is te lezen in de ‘Tien geboden voor bouw of aanleg bij 
bomen’. Voor het behoud van de boom is het wenselijk om gedurende de gehele bouwactiviteit 
(vanaf bouwrijp tot gereed) een European Tree Technician  (ETT-er) mee te laten lopen die bevoegd 
is om het werk zodanig aan te passen dat de beuk de beste overlevingskansen heeft. 
 
Het openbare groen naast de kavel, bestaande uit bosplantsoen en een aantal zomerlindes, bepaald 
in grote mate het groene aanzicht van de locatie, als een klein landhuis in een groene setting. Het is 
dan ook van belang dat dit gehandhaafd blijft. 
 
Er dient een bomen-effect-analyse opgesteld te worden, door hoge grondwaterstand zijn de bomen 
extra kwetsbaar in dit gebied. 
 

 
 
Openbaar groen naast de kavel 
Vanuit beheer en onderhoud, maar ook ruimtelijk gezien, dient het openbaar groen (bosplantsoen) 
naast de kavel dus voor een groot deel behouden te blijven. Het is wenselijk dat deze hoek groen 
blijft en de nieuwe bebouwing daarachter komt te staan. Het openbaar groen kan dus geen 
onderdeel vormen van de tuin van de nieuwe bebouwing. 
Voor het behoud van deze bomen gelden ook de ‘Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen’. en 
de wens gedurende de gehele bouwactiviteit  een European Tree Technician  (ETT-er) te laten 
meelopen. 
De gemeente is bereid mee te werken met de verkoop van een klein deel  van het bosplantsoen ten 
behoeve van de ontwikkeling op het kavel. Alleen het deel waar geen bomen staan komt daarvoor in 
aanmerking. Voor aankoop van deze gronden gelden van de regels die zijn vastgelegd in de 
Grondprijzenbrief 2015 (snippergroen € 200,- per m2, kosten koper).  



Hoogteverschillen 
Het gebied rond de kavel aan de V.d. Valk Boumanweg 236 kent hoogteverschillen tussen de dijk en 
het achterliggende gebied. Op de hoogtekaart (opgesteld ten behoeve van de herinrichting 
Zijlkwartier), laat zien dat het hoogteverschil tussen peilniveau aan de Van der Valk Boumanweg 
t.o.v. de kavel is ongeveer 50-70 cm is. 

 
Hoogtekaart Zijlkwartier 

 
Aandachtspunten bij de ontwikkeling - participatie 
Gezien de eigendomsverhouding rond het perceel van villa aan V.d. Valk Bouman 236 (veelal 
koopwoningen en koopappartementen) is het van belang om bij verdere planvorming in goed 
overleg met de omwonenden te treden. 
 

Ruimtelijke randvoorwaarden 
Bestaande villa blijft vanwege de cultuurhistorische waarde behouden. Het afbreken van de  
bijgebouwen aan en naast de villa hebben geen gevolgen voor de cultuurhistorische waarden. 
 
Representatieve voorzijde van de villa in een groene setting is beeldbepalend (ruimtelijk en 
cultuurhistorische) en zal behouden moeten blijven. Dit heeft de volgende consequenties: 

 de entree blijft gelegen aan de Van der Valk Boumanweg; 

 nieuwe bebouwing is in hoogte en volume ondergeschikt aan de villa en achter de villa 
gelegen; 

 het openbaar groen met de zomerlindes, naast de villa, zal grotendeels behouden 
moeten blijven; 

 bestaande waardevolle beukenboom op het achtererf moet behouden blijven. 
 
Parkeren op eigen erf, normen: 

 aanleuningwoning: 0,6 (incl 0,1 reservering) 

 verzorgingstehuis / zorgcentrum: 0,7 per wooneenheid (incl. 0,1 reservering) 

 woning middelduur (250.000 - 350.000): 1,6 (incl. 0,2 reservering) 

 woning goedkoop (< 250.000): 1,4 (incl. 0,2 reservering) 
 
Nieuwe bebouwing niet meer van 1 of 1,5 laag en kap. 
 



Nieuwe bebouwing vormt een hofje op het achtererf, entrees van nieuwe woningen aan het hofje. 
Oriëntatie op of achteruitgang aan Splinterlaan is wel mogelijk. 
 
Nieuwe bebouwing in 1 of 2 volumes, indien voldoet aan de onderstaande randvoorwaarden 
(onderstaande tekening geeft een indicatie van bebouwingsvlak, voortkomend uit de 
randvoorwaarden): 

 2m uit de erfgrens 

 15m uit de tegenoverliggende bebouwing 

 gelegen achter de villa 

 gelegen op ruime afstand van de villa, zodat het ondergeschikt bouwvolume zal zijn. 
Indien het een klein volume betreft, kan het dichterbij de villa geplaatst worden, dan 
wanneer het volume van de nieuwbouw overeen komt met het volume van de 
bestaande villa 

 wanneer één bouwvolume wordt toegepast, dient het gebouw een  architectonische 
ritmering of onderbreking in de te hebben, zodat de het niet massaal oogt 

 niet ten koste van bestaande (waardevolle) bomen 

 een klein deel van het openbaar groen zou verkocht kunnen worden, ten behoeve van de 
ontwikkeling van de nieuwbouw. Alleen het deel waar geen bomen staan komt daarvoor 
in aanmerking. Hiervoor gelden de uitgangspunten uit het grondprijzenbeleid 
(snippergroen bij woningen). 

 
Programma: woonvormen dienen aan te sluiten bij de Leiderdorpse woonvisie, dus gericht op 
starters en ouderen. Aantallen afhankelijk van gekozen woontypen. Woonzorg appartementen voor 
ouderen sluiten goed aan bij deze visie. 
 
Onderstaande tekening geeft een indicatie van bovenstaande randvoorwaarden. Dit betreft een 
schets, de bouwvlakken geven aan waar mogelijk gebouwd kan worden, maar de precieze 
positionering van bouwblokken is afhankelijk van bijvoorbeeld bomenonderzoek, gekozen 
bouwvolume en architectonische uitwerking. 

 


