
Geachte leden van de gemeenteraad Leiderdorp,

ln het politiek forum van 17 februari behandelt u het agendapunt BAANDERIJ KEUZE SCENARIO

U kiest een van drie scenario's voor de Baanderij om een stip op de horizon te zetten. Zodoende
houdt u als gemeente de regie over de ontwikkelingen op de Baanderij.

Kansen

De drie scenario's zijn uitgewerkt in een zogenaamde gebiedsvisie.
De kansen die elk van de drie scenario's bieden zijn groot, evenals het voorkeurs scenario van
ons college.
De plaatjes die het scenario 'Stadskade& werkbaan' vergezellen om een impressie van de
mogelijkheden te geven zijn aantrekkelijk. (Zie bijvoorbeeld pag 21 van Baanderij keuze scenario
bijtage).

Bedreigingen

Echter, ik wil u graag nu al nadrukkelijk mijn zorgen meegeven nu we nog aan het begin van dit
traject staan.

1. verkeer

Het eerder genoemd document behandelt reeds uitvoerig de uitdagingen voor de afwikkeling van
het verkeer op de Baanderij.
Woon en bedrijfs verkeer botsen nu letterlijk en figuurlijk. Voor fietsers en voetgangers is dit
gebied te gevaarlijk. De Rietschans is op dit moment al een groot probleem met dagelijks
gevaarlijke situaties.
Woonachtig in de woonwijk Driegatenbrug, gelegen ten noorden van de OudeSpoorbaan, ben ik
nu afhankelijk van de Baanderij om mijn wijk te verlaten met de auto.
De genoemde mogelijkheden voor de ontwikkeling van 1350 tot2200 woningen zal zorgen voor
een flinke toename van het autoverkeer. Dat komt bovenop de toename van de herinricÉting van
het ROC terrein dat nu in de afrondende fase zit.
Beide ontwikkelingen zullen ook via de Baanderij moeten ontsluiten.

We moeten oppassen niet een nieuwe bottleneck aan te gaan leggen in Leiderdorp. Reeds nu
zullen w_e goed keuzes moeten maken in het vernieuwde IWP en projecten als de Leidse Ring
Noord. Daarnaast is het essentieel in het project Baanderij de verkeerssituatie top prioriteit te
geven met de volgende aandachtspunten:

' Goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers
' Goede ontsluiting voor bewoners, vooral van de wijk Driegatenbrug ;overweeg nu al

toegangspassen voor de Nieuwe weg aan de DB bewoners te geven.
' Voldoende parkeerruimte voor bewoners en bezoekers en maatregelen om parkeren door

bezoekers van Leiden tegen te gaan
' Sluit de Spanjaardsbrug voor auto's en stop het sluipverkeer van de Van der Valk-

Bouwmanweg richting de Baanderij.

2. hoogbouw

De door mij eerder genoemde impressie plaatjes geven een goede denkrichting. Dat zijn
gebouwen tot 5 verdiepingen in een gezellige setting.
Laten we reeds nu kaders meegeven over de mogelijke hoogbouw in het plangebied. Laat de
impressie plaatjes leidend zijn en bouw inderdaad niet hoger dan op de impressie plaatjes.



Concreet voor de directe buren van de Driegatenbrug: Hou de contouren van het huidige LOI
gebouw als maximum aan. Aan één hoogte accent van 70 m (!) naast de wijk hebben wij meer
dan genoeg. En die staat er inmiddels

Laten we er als Leiderdorp met z'n allen een mooi project van maken, maar vergeet de directe
buren niet bij de ontwikkeling! De laatste ontwikkeling van het ROC terrein laat zien hoe het niet
moet. Laten we hiervan leren.

Hoogachtend,

Driegatenbrug


