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INLEIDING

Hoogdynamisch
De Baanderij is in de ruimtelijke structuurvisie van de gemeente 
Leiderdorp (2015) gekenmerkt als een hoogdynamisch 
gebied. Een gebied waar in de toekomst wonen, werken en 
voorzieningen samenkomen. De Baanderij staat daarmee aan 
de vooravond van een transformatie van een bedrijventerrein 
naar een gemengd gebied. Feitelijk is dit aan de randen al 
begonnen. De voormalige ROC-locatie is al getransformeerd 
naar een woongebied. De behoefte aan woningen, stedelijke 
verdichting en het groen houden van de polders is groot. 
Teneinde als gemeente de regie in handen te houden is het 
wenselijk en noodzakelijk een gebiedsvisie  voor de langere 
termijn te ontwikkelen. Een stip aan de horizon.

Scenario’s
In de gebiedsvisie wordt dit hoogdynamische karakter van de 
Baanderij nader uitgewerkt. Op basis van de gemeentelijke 
uitgangspuntennotitie zijn daarvoor drie scenario’s 
opgesteld. Het doel van de scenario’s is om de verschillende 
mogelijkheden in beeld te brengen en tot een afgewogen 
keuze voor een voorkeursoptie te komen. 

Leeswijzer
In dit (tussen)product worden de drie scenario’s gepresenteerd.  
Allereerst gaan wij in op ambities voor de Baanderij. Vervolgens 
worden de drie scenario’s toegelicht. Tot slot worden de 
scenario’s getoetst aan een reeks afwegingen die bijdragen aan 
het bepalen van een voorkeursoptie. 

Co-creatie
Dit product is in co-creatie met stakeholders tot stand 
gekomen. Er zijn gebiedsbijeenkomsten georganiseerd 
waarin ondernemers, eigenaren, bewoners en anderen 
hebben meegedacht over de toekomst van de Baanderij. 
Ook zijn verschillende initiatiefnemers betrokken bij de 
scenariovorming. 
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De Baanderij is een divers bedrijventerrein. In deze diversiteit 
schuilt veel kwaliteit, zeker als dit breder wordt getrokken 
dan alleen het werken. Gezien de centrale ligging in de regio 
en de nabijheid van voorzieningen in de binnenstad van 
Leiden liggen er hier kansen om nieuwe woon-werkmilieus te 
realiseren voor verschillende doelgroepen. Diversiteit vormt 
als overkoepeld thema de basis voor een toekomstbestendige 
woon- en werkomgeving. 

AMBITIES 

Functiemix; levendige en productieve 
woon- en werkgemeenschap
Wonen en werken gaan in de toekomst hand in hand in de 
Baanderij. Een gemengd gebied levert zowel een bijdrage 
aan de woningbouwopgave als aan een vitale lokale 
economie. 

Inclusief; variatie in doelgroepen en 
woontypologieën
De Baanderij biedt in de toekomst ruimte voor 
verschillende doelgroepen, waaronder gezinnen, starters, 
senioren en studenten. Zodoende wordt de centrale 
ligging van de Baanderij in de regio optimaal benut en 
kan een levendig gebied ontstaan. Met het introduceren 
van nieuwe woontypologieën in Leiderdorp kunnen 
verschillende doelgroepen worden aangesproken.

Stimuleren van interactie; openbare en 
uitnodigende plekken
Verschillende interessante (werk)functies met een publieke 
aantrekkingskracht liggen momenteel verscholen in het 
gebied, waaronder AREA071. Om de verblijfskwaliteit te 
verbeteren en ontmoeting te stimuleren, krijgen dergelijke 
functies een zichtbare en attractieve entree aan de straat.

DIVERS
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Geschiedenis is zichtbaar en 
beleefbaar
Verschillende panden in het gebied zijn onderdeel 
geweest van de Touwfabriek. De spanten in het 
dak herinneren hier nog aan. Deze hallen hebben 
de potentie om een bruisende ontmoetingsplek te 
worden, voor de buurt of voor Leiderdorp en Leiden. 
Een andere manier om historie zichtbaar te maken, is 
door historische elementen in de architectuur op te 
nemen.

Actieve en publieke kade aan de Zijl
Er liggen kansen om de Zijl als belangrijke 
identiteitsdrager veel sterker beleefbaar te maken. 
Daar waar de kanaaloevers nu zijn ingericht voor het 
autoverkeer krijgen de kades straks een publieke 
kwaliteit. Het worden aangename openbare ruimtes 
waar langzaam verkeer en publieke functies, zoals 
horeca, een plek vinden.

Ruimte voor breed ondernemerschap
De Baanderij is momenteel een vestigingsplaats 
voor autohandelaren, bouwmarkten, onderwijs, 
transportbedrijven, en nog veel meer. Deze diversiteit 
aan werkfuncties vertegenwoordigt een belangrijke 
economische waarde. Om die waarde te waarborgen, 
zal een deel van de Baanderij daarom gevrijwaard 
blijven van transformatie.

De Baanderij kent een rijk verleden. De voormalige Touwfabriek 
Verto heeft een lange tijd haar stempel gedrukt op het gebied 
alvorens het in de jaren 80 van de vorige eeuw een divers 
bedrijventerrein werd. De identiteit van het gebied wordt 
daarnaast sterk bepaald door de rivier de Zijl en de groene 
omzoming. De geschiedenis en ruimtelijk structuurdragers 
bieden kansen om het eigenzinnige en unieke karakter van het 
gebied te behouden en te versterken. 

EIGENZINNIG
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Een robuust woon-werkgebied is klaar voor de toekomst, kan 
anticiperen op verschillende ontwikkelingen en is gebaat 
bij een sterk ruimtelijk raamwerk. Het raamwerk van de 
Baanderij zal worden versterkt door ruimte te bieden aan 
verschillende modaliteiten, waaronder de auto, fietser en 
voetganger. Daarnaast zullen duurzaamheidseisen, gericht op 
klimaatbestendigheid en de energietransitie, in dit raamwerk 
een plek krijgen. 

Duurzame en klimaatadaptieve innovaties
De Baanderij zet in op een duurzame gebiedsontwikkeling 
en biedt ruimte aan maatregelen die een bijdrage leveren 
aan de energietransitie en klimaatbestendigheid. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn het vergroenen van de openbare 
ruimte, het tegengaan van hittestress en het stimuleren van 
lokale duurzame energieproductie.

Aantrekkelijk groen-blauw netwerk met 
verblijfskwaliteit 
Verschillende sloten in het gebied vormen een belangrijk 
onderdeel van het ruimtelijk raamwerk. Er liggen kansen om 
dit groen-blauwe netwerk te versterken en te koppelen aan 
aantrekkelijke wandel- en fietsverbindingen. Interessante 
publieke functies aan dit netwerk dragen daarnaast bij aan 
het publieke karakter.  

Verbonden raamwerk; evenwicht tussen 
verkeersstromen
Het raamwerk van de Baanderij is momenteel gericht op de 
werkfunctie. Wanneer het gebied in de toekomst verkleurt, zal 
de structuur mee veranderen. Dit betekent dat verschillende 
modaliteiten -auto, fiets en voetganger- zorgvuldig worden 
ingepast in de openbare ruimte en (nieuwe) verbindingen 
goed aansluiten op de omgeving.

ROBUUST
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VERKEER

Ongeacht hoe de Baanderij zich in de toekomst zal ontwikkelen, zijn er verschillende opgaven met 
betrekking tot de verkeersituatie die opgelost dienen te worden. Momenteel is het autoverkeer dominant 
aanwezig. Bewoners van omliggende buurten hebben aangegeven last te hebben van sluipverkeer, wat 
onveilige situaties oplevert. Verschillende plekken worden daarnaast als onveilig ervaren, waaronder 
het kruispunt Rietschans-Touwbaan en op de Van der Marckstraat. Daarnaast is er behoefte aan een 
veilige fietsverbinding door de Baanderij wat de wijken in Leiderdorp met het centrum van Leiden 
verbindt. Verschillende bedrijven op de Baanderij hebben met name behoefte aan een functionele 
verkeersstructuur met een goede bereikbaarheid. Omwonenden hebben behoefte aan zo weinig mogelijk 
sluipverkeer.

HUIDIGE SITUATIE
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ONDERZOEK
 
Om een robuust netwerk te realiseren, zijn enkele mogelijke 
verkeersingrepen geformuleerd die in samenhang 
met het verkeerscirculatieplan bij de opstelling van de 
gebiedsvisie nader worden onderzocht.  Hieronder zijn 
de verkeersnetwerken en de onderzoeksvragen binnen 
de Baanderij weergegeven. In de scenario’s is een selectie 
gemaakt van verschillende mogelijke verkeersingrepen.

AUTONETWERK
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FIETSNETWERK
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SCENARIO’S

1. Ieder scenario levert een 
bijdrage aan alle ambities
Iedere ambitie is waardevol en draagt bij aan 
een succesvolle gebiedsontwikkeling. Daarom 
geven de verschillende scenario’s op hun 
eigen wijze een invulling aan alle ambities.

3 UITGANGSPUNTEN 

Drie uitgangspunten vormen de basis voor de 
verschillende scenario’s:

Functiemix; levendige en productieve 
woon- en werkgemeenschap

Inclusief; variatie in doelgroepen en 
woontypologieën

Stimuleren van interactie; openbare en 
uitnodigende plekken

Geschiedenis is zichtbaar en 
beleefbaar

Actieve en publieke kade aan de Zijl

Ruimte voor breed ondernemerschap

Duurzame en klimaatadaptieve 
innovaties

Aantrekkelijk groen-blauw netwerk met 
verblijfskwaliteit

Verbonden raamwerk; evenwicht tussen 
verkeersstromen

DIVERS

EIGENZINNIG

ROBUUST
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SCENARIO’S

3. Differentieer op de 
belangrijke kwaliteitsdragers
Op gebiedsniveau ontleent de Baanderij haar 
identiteit aan drie belangrijke (potentiële) 
kwaliteitsdragers: de Zijl, de groene zoom en 
het gevarieerde werkprofiel. Daar waar de 
Zijl en de groene zoom ruimtelijk van aard 
zijn, is het werkprofiel een programmatische 
kwaliteitsdrager. Iedere kwaliteitsdrager vormt 
een invalshoek voor een scenario.

2. Werken blijft onlosmakelijk 
verbonden aan de Baanderij
Om de economische waarde van het 
gebied te behouden en versterken wordt 
een deel van het gebied gevrijwaard van 
transformatie. Daarnaast wordt er nadrukkelijk 
gestuurd op het realiseren van een woon- én 
werkprogramma in het te transformeren deel.

ERGENS EEN GRENS TREKKEN
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De Baanderij heeft zich ontwikkeld tot een gevarieerd 
werkgebied. Het feit dat veel verschillende ondernemers 
hier een plek kunnen vinden, is een groot goed. Om 
hier optimaal van te profiteren, wordt in dit scenario het 
overgrote deel van het bedrijventerrein gehandhaafd. Het 
werken, van perifere detailhandel tot aannemingsbedrijf, 
blijft zo een dominante positie innemen in het gebied.

In de toekomst is er ruimte om het bestaande 
bedrijventerrein te intensiveren en de openbare ruimte een 
kwaliteitsimpuls te geven. Denk hierbij aan het vergroenen 
van de kavels en het introduceren van nieuwe aantrekkelijke 
verblijfs- en ontmoetingsplekken. 

Een aantal strategische locaties in het gebied kan worden 
getransformeerd. Hier kunnen bijzondere buurtschappen 
ontstaan met intrinsieke woonkwaliteiten. Deze locaties 
sluiten aan op de bestaande woonwijken en vormen 
een bijzondere plek aan de groene zoom of de Zijl. De 
transformatielocaties aan de Zijl bieden voldoende ruimte 
voor genoeg kritische massa voor het realiseren van 
een kwalitatief woonmilieu. De LOI-locatie kan met de 
voormalige ROC-locatie verder worden ontwikkeld tot één 
samenhangend buurtschap.

SCENARIO 1 

WERKSCHAP & BUURTSCHAPPEN
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Buurtschap met
intrinsieke 
woonkwaliteiten

Vergroenen en 
verblijfskwaliteit 
toevoegen

Werkschap: ruimte voor 
intensiveren bedrijventerrein

Lokale 
ontmoetingsplekken

Buurtschap met
intrinsieke 
woonkwaliteiten

Bij de Zijl 
(voormalige ROC locatie)

LOI locatie
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Transformatiegrenzen
De grens tussen het transformatiegebied en 
het bedrijventerrein volgt hier de grenzen van 
het LOI-kavel, het KPN-kavel (hoek Lijnbaan-
Vezelbaan) en de expeditiestraat ten zuiden 
van de Praxis-Draadbaan.

KPN-locatie

Praxis

LOI-locatie

Dr
aa
db
aa
n
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Werkschap & Buurtschappen

Oppervlakte werkgebied* 
Oppervlakte transformatiegebied*
- Aantal woningen (min)
- Aantal woningen (max)
- Oppervlakte werken (min)
- Oppervlakte werken (max)
Compensatie bedrijventerrein (min)
Compensatie bedrijventerrein (max)

20.3 ha
5.7 ha
500 wo
850 wo
14.000 m2
31.000 m2
2.6 ha
4.3 ha

* Op basis van de contouren plankaart 
bestemmingsplan 2009, exclusief woonlocaties

Intensiveren, 
vergroenen en 
verblijfskwaliteit 
toevoegen

Collectieve hoven 
creëren een beschut 
woonmilieu
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De oevers van de Zijl herbergen veel potentiële kwaliteiten. 
Het water vormt een aantrekkelijk adres om aan te wonen, 
werken en recreëren en biedt zo de ruimte voor een gevarieerd 
programma. In dit scenario worden deze kwaliteiten 
optimaal benut en ontstaat een dynamisch en stedelijk 
woon-werkgebied aan een nieuwe stadskade. Hoogwaardige 
werkfuncties, diverse woontypologieën en publieke 
voorzieningen komen hier samen en vormen een nieuw gezicht 
aan de Zijl. 

De kwaliteit van het water beperkt zich in de toekomst niet tot 
de kades zelf. In de ruimtelijke structuur worden verbindingen 
opgenomen waardoor het water ook dieper in het gebied 
voelbaar wordt. 

De stadskade vormt een belangrijke publieke ruimte waar 
fietsers en voetgangers comfortabel kunnen bewegen. Auto’s 
zijn hier te gast. Langs het water ontstaat zo een nieuwe 
(recreatieve) verbinding tussen de stad en het landschap. 

Een dynamisch woon-werkgebied is gebaat bij een publieke 
attractie, een trekpleister voor mensen uit de omgeving. Dit 
draagt bij aan een levendig gebied met stedelijke allure. De 
voormalige hallen van de Touwfabriek zijn kansrijk en kunnen 
hiervoor worden ingezet.

De oostzijde van de Baanderij wordt gehandhaafd als 
bedrijventerrein. In de toekomst is hier ruimte om te 
intensiveren, krijgen kavels en de openbare ruimte een 
kwalitatieve en groene herinrichting en kunnen nieuwe 
verblijfsplekken ontstaan.

SCENARIO 2 

STADSKADE & WERKBAAN
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Stedelijke woon-werkomgeving 
aan dynamische stadskade

Stedelijke trekker

Versterken en intensiveren
bedrijventerrein

Vergroenen en 
verblijfskwaliteit 
toevoegen

Zijl 
beleefbaar 
tot diep in 
het gebied
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Transformatiegrenzen
De grens tussen het transformatiegebied en het 
bedrijventerrein volgt hier de Kabelbaan, gedeeltelijk 
de Touwbaan, de Rietschans en de westgrens van het 
voormalige ROC-kavel (woonwijk Bij de Zijl).

Touwbaan

Ka
be
lb
aa
n

Ri
et
sc
ha
ns
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Oppervlakte werkgebied*
Oppervlakte transformatiegebied*
- Aantal woningen (min)
- Aantal woningen (max)
- Oppervlakte werken (min)
- Oppervlakte werken (max)
Compensatie bedrijventerrein (min)
Compensatie bedrijventerrein (max)

10.7 ha
15.3 ha
1350 wo
2200 wo
35.500 m2
80.000 m2
7.3 ha
11.8 ha

Stadskade & Werkbaan

* Op basis van de contouren 
plankaart bestemmingsplan 
2009, exclusief woonlocaties

De Touwfabriek als 
bruisende en stedelijke 
trekpleister

De stadskade als plek 
om aan te wonen, werken 
en recreëeren

Het water 
beleefbaar 
tot diep in 
het gebied
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De Baanderij wordt voor een groot deel omringd door groene 
plekken waar de oude polderstructuur soms nog zichtbaar is 
door de aanwezigheid van een fijnmazig slotenneetwerk. Veelal 
hebben deze groene plekken een anoniem karakter, en soms 
ligt het verscholen, grenzend aan achterkanten van gebouwen. 
In dit scenario worden deze groene plekken met elkaar 
verbonden waardoor een kwalitatieve parkrand kan ontstaan. 
Dit park vormt een nieuw adres voor nieuwe woningen en 
werkunits. 

De randen hebben momenteel een divers karakter. Dit biedt 
kansen om verschillende woon-werkmilieus te realiseren. Langs 
de Schansen kunnen nieuwe woonblokken op een natuurlijke 
manier zich voegen in de groene setting. Aan de Lijnbaan 
liggen kansen om zelfbouwkavels te realiseren en langs de Zijl 
ontstaat ruimte voor een bijzondere publieke ontmoetingsplek 
aan het water.

De parkrand leent zich voor een nieuwe langzaam 
verkeersverbindingen die door het park meandert. Auto’s zijn 
hier te gast. De zuidzijde van de Zijldijk wordt geheel autovrij 
door de tweerichtingsweg te verleggen naar de Draadbaan.

In het hart van het gebied blijft het bedrijventerrein 
gehandhaafd. In de toekomst is hier ruimte om te intensiveren 
(meer bruikbare m2 en meer werkgelegenheid), krijgen 
kavels en de openbare ruimte een kwalitatieve en groene 
herinrichting en kunnen nieuwe verblijfsplekken ontstaan.

SCENARIO 3 

PARKRAND & WERKHART
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Woon-werkgebouwen voegen 
zich in groene setting

Parkrand als nieuwe 
identiteitsdrager 

Ruimte voor verschillende 
woon-werkmilieus

Versterken en 
intensiveren
bedrijventerrein
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Transformatiegrenzen
De grens tussen het transformatiegebied en het 
bedrijventerrein volgt hier gedeeltelijk de Touwbaan, de 
slotenstructuur tussen Touwbaan en Lijnbaan – Weversbaan – 
Vlasbaan en Draadbaan

Touwbaan

Weversbaan

Vlasbaan

Dr
aa
db
aa
n

Li
jn
ba
an

To
uw
ba
an
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Oppervlakte werkgebied* 
Oppervlakte transformatiegebied*
- Aantal woningen (min)
- Aantal woningen (max)
- Oppervlakte werken (min)
- Oppervlakte werken (max)
Compensatie bedrijventerrein (min)
Compensatie bedrijventerrein (max)

8.1 ha
17.9 ha
1300 wo
2000 wo
32.000 m2
80.000 m2
9.9 ha
14.7 ha

Parkrand & Werkhart

* Op basis van de contouren 
plankaart bestemmingsplan 
2009, exclusief woonlocaties

Woonblokken aan 
de parkrand

Unieke werkconcepten, met 
architectuur die refereert 
aan het verleden
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AFWEGINGSKADER
Om in deze fase tot een voorkeursscenario te komen, is een afwegingskader gemaakt. Dit kader 
beschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste conclusies per scenario en hoe deze zich tot elkaar 
verhouden.

scenario 1 
Werkschap & Buurtschappen
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AFWEGINGSKADER

scenario 3 
Parkrand & Werkhart

scenario 2 
Stadskade & Werkbaan 

Het afwegingskader geeft antwoord op de volgende vragen:

1. Welke bijdrage levert het scenario aan de (regionale) woningbehoefte?
2. In welke mate dienen als gevolg van het scenario de getransformeerde hectare bedrijventerrein 

elders gecompenseerd te worden?
3. Hoe sluit het scenario op (transformatie) initiatieven (voor zover nu bekend) uit de markt?
4. In hoeverre sluit het scenario aan op de wensen van bewoners aan de rand van het gebied (voor 

zover bekend)?
5. In welke mate vereist het scenario publieke investeringen (bijvoorbeeld in de openbare ruimte of 

verkeersstructuur)?
6. Wat is het risico dat het scenario niet of gedeeltelijk gerealiseerd worden?
7.   In hoeverre zijn ingrepen noodzakelijk om milieuhinder en bodemverontreiniging tegen te gaan? 
8. In hoeverre biedt het scenario mogelijkheden om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen?
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1

2

3
4
5
6

7

scenario 1 
Werkschap & Buurtschappen
 

Dit scenario biedt de ruimte om maximaal 
tussen 500 en 850 woningen toe te 
voegen aan de Baanderij. Gezien de 
ontwikkellocaties is de verwachting dat 
dit woningen in relatief hoge dichtheid 
betreft.  

Van de 26 hectare bedrijventerrein 
blijft 20,3 hectare gehandhaafd. In het 
transformatiedeel is ruimte voor tussen 
de 14.000 - 31.000 m2 werkfuncties. De  
compensatieopgave ligt daarmee tussen de 
2,6 - 4,3 hectare.

Dit scenario sluit gedeeltelijk aan 
op initiatieven vanuit de markt voor 
transformatie naar woningbouw.

Dit scenario heeft voor enkele bewoners 
in de omgeving van de Baanderij 
(aanwezig bij de gebiedsbijeenkomst) 
de voorkeur, omdat naar verwachting de 
verkeersstructuur niet (verder) onder 
druk staat als gevolg van transformatie.

In dit scenario richten de beperkte 
publieke investeringen zich primair op de 
openbare ruimte in de ontwikkelocaties en 
de verkeersmaatregelen op gebiedsniveau.

Het risico op gedeeltelijke realisatie 
van de ambities is relatief beperkt 
aangezien de ontwikkelocaties een beperkt 
aantal eigenaren betreft en er sprake is 
van marktdynamiek.

Het transformatiegebied van 5,7 hectare 
biedt ruimte aan bedrijven tot en met 
milieucategorie 2, de laad-en loswal kan 
worden gehandhaafd en in dit scenario 
heeft bodem de minste aandacht

De mogelijkheden voor maatregelen ter 
bevordering van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit zijn relatief beperkt8

woningbehoefte

compensatie bedrijventerrein

marktinitiatieven

wensen bewoners

publieke investeringen

risico gedeeltelijke realisatie

milieuzonering & bodem

klimaatadaptatie
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scenario 3 
Parkrand & Werkhart

scenario 2 
Stadskade & Werkbaan 

Dit scenario biedt de ruimte om maximaal 
tussen 1350 en 2200 woningen toe te 
voegen aan de Baanderij. Gezien de 
ontwikkellocaties is de verwachting dat 
dit woningen in verschillende dichtheden 
betreft.  

Van de 26 hectare bedrijventerrein 
blijft 10,7 hectare gehandhaafd. In het 
transformatiedeel is ruimte voor tussen 
de 35.500 - 80.000 m2 werkfuncties. De  
compensatieopgave ligt daarmee tussen 
de 7,3 - 11,8 hectare. Sturing op type 
bedrijvigheid is vanuit economische 
perspectief belangrijk.

Dit scenario sluit goed aan op 
initiatieven vanuit de markt voor 
transformatie naar woningbouw.

Dit scenario heeft voor de meeste 
bewoners in de omgeving van de Baanderij 
(aanwezig op de gebiedsbijeenkomst) 
de voorkeur, omdat het een ambitieuze 
transformatie naar een gemengd gebied 
betreft.

In dit scenario richten de aanzienlijke 
publieke investeringen zich primair 
op de openbare ruimte in de 
ontwikkelgebieden langs de Zijldijk en de 
verkeersmaatregelen op gebiedsniveau.

Het risico op gedeeltelijke realisatie 
van de ambities is aanwezig, aangezien 
een aantal ontwikkellocaties een complexe 
eigendomsstructuur heeft en er voor zover 
nu bekend niet overal initiatieven zijn.

Het transformatiegebied van 15,3 hectare 
biedt ruimte aan bedrijven tot en met 
milieucategorie 2, de laad-en loswal 
vormt een probleem en in dit scenario is 
extra aandacht voor bodemverontreinging 
noodzakelijk

De mogelijkheden voor maatregelen ter 
bevordering van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit zijn groot

Dit scenario biedt de ruimte om maximaal 
tussen 1300 en 2000 woningen toe te 
voegen aan de Baanderij. Gezien de 
ontwikkellocaties is de verwachting dat 
dit woningen in verschillende dichtheden 
betreft.  

Van de 26 hectare bedrijventerrein 
blijft 8,1 hectare gehandhaafd. In het 
transformatiedeel is ruimte voor tussen 
de 32.000 - 80.000 m2 werkfuncties. De  
compensatieopgave ligt daarmee tussen 
de 9,9 - 14,7 hectare. Sturing op type 
bedrijvigheid is vanuit economische 
perspectief belangrijk.

Dit scenario sluit goed aan op 
initiatieven vanuit de markt voor 
transformatie naar woningbouw.

Dit scenario heeft voor de meeste 
bewoners in de omgeving van de Baanderij 
(aanwezig op de gebiedsbijeenkomst) 
de voorkeur, omdat het een ambitieuze 
transformatie naar een gemengd gebied 
betreft.

In dit scenario richten de omvangrijke 
publieke investeringen zich primair op de 
openbare ruimte aan de groene parkrand en 
de verkeersmaatregelen op gebiedsniveau.

Het risico op gedeeltelijke realisatie 
van de ambities is groot, aangezien de 
meeste ontwikkellocaties een complexe 
eigendomsstructuur heeft  en er voor 
zover nu bekend lang niet overal 
initiatieven zijn.

Het transformatiegebied van 17,9 hectare 
biedt ruimte aan bedrijven tot en met 
milieucategorie 2, de laad-en loswal 
vormt een probleem en in dit scenario is 
extra aandacht voor bodemverontreinging 
noodzakelijk

De mogelijkheden voor maatregelen ter 
bevordering van klimaatadaptatie en 
biodiversiteit zijn royaal
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