
Van restgebied naar dorpsgebied

Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan





Van restgebied naar dorpsgebied

Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

28 maart 2012

Projectnummer 2746





1. Inleiding 7

Aanleiding 7

Historie 7

Vervolg 8

Leeswijzer 8

2. Analyse plangebied 11

Ligging in brede context 11

Historie 13

Groen, water en ecologie 15

Groenstructuur 15

Waterstructuur 19

Verkeersstructuur 21

Bebouwing en gebruik 23

Kansen en waarden 25

3. Gewenste ruimtelijke structuur 27

Raamwerk 27

Grootschalig-kleinschalig en Privaat-Publiek 27

Milieu / leefomgeving 28

Gebiedseigen functies  31

Inhoud
4. Ontwikkellocaties 33

Locaties die niet worden uitgewerkt binnen de gebiedsvisie 33

Locaties die wel worden uitgewerkt in de gebiedsvisie  36

Locaties in het projectgebied Zwembad en omgeving 36

Locaties in projectgebied Uitbreidingsmogelijkheden begraafplaats 36

Locaties in het projectgebied Rijnland Zorggroep en Cardea 37

5. Spelregels voor de ontwikkellocaties 39

Locatie Zwembad en omgeving 39

Locatie Begraafplaats en omgeving 45

Locatie Rijnland Zorggroep en Cardea 49

6. Uitvoering 55

Verwante besluitvorming 55

Projecten 55

 



6 Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

W
ille

m A
lex

an
derla

an

A4

Persa
nt S

noepweg

Sim
on Sm

itw
eg

Hoogmad
ese

weg

Ericalaan

plangebied



7Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

W
ille

m A
lex

an
derla

an

A4

Persa
nt S

noepweg

Sim
on Sm

itw
eg

Hoogmad
ese

weg

Ericalaan

1. Inleiding

Aanleiding

Met de aanleg van de Willem-Alexanderlaan is de ruimtelijke structuur van 

het plangebied veranderd. Daarnaast zijn langs deze weg op verschillende 

plaatsen locaties herontwikkeld, of nog in ontwikkeling. 

Gezien deze ontwikkelingen in het gebied tussen Willem-Alexanderlaan 

(WAlaan) en Persant Snoepweg is besloten een gebiedsvisie voor het ge-

bied op te stellen zodat de zeer uiteenlopende ontwikkelingen integraal 

worden bekeken.

Historie

In 2006 is een studie gemaakt naar de uitbreidingsmogelijkheden van de 

begraafplaats aan de Hoogmadeseweg. Daarbij is ook gekeken naar de 

mogelijkheden van de gronden rondom de begraafplaats. Tegelijkertijd zijn 

in het kader van het W4-project voor onder andere Vierzicht en de locatie 

van de tennisvelden (Plantage) ontwikkelingsplannen gemaakt. 

In juni 2008 is gestart met de ‘gebiedsvisie omgeving Willem Alexander-

laan’ met als doel een integraal ruimtelijk plan te ontwikkelen. Daarbij 

is in samenspraak met verschillende grondeigenaren (en ontwikkelaars) 

een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

gebied. Uit de analyse is ook gebleken dat het bestaande vastgoed zowel 

qua massa en bouwstijl als functie gefragmenteerd is. (Omdat W4 als pro-

ject eigen kaders kende zijn de locaties die onder W4 vielen als ‘gegeven’ 

beschouwd.)

In december van 2008 zijn door de raad de uitgangspunten voor de ge-

biedsvisie geformuleerd en vastgesteld (zie bijlage 1). In het jaar daarna is 
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in overleg met een werkgroep van omwonenden en belanghebbenden een gebiedsvisie opgesteld. In 

de beginfase van de gebiedsvisie waren de reacties vanuit de werkgroep en klankbordgroep positief. 

Dat was gezien de redelijk open geformuleerde doelen ook te verwachten.

Toen de gebiedsvisie concreter begon te worden, is de weerstand ontstaan bij de omwonenden. Zij 

herkenden in de programmatische uitwerking niet de aandachtspunten die zij zelf in een eerdere fase 

hadden meegegeven. In de commissie behandeling bleek ook de raad zich niet te kunnen vinden in 

het resultaat.

De gebiedsvisie miste daarmee uiteindelijk, mede gezien de maatschappelijke bewegingen van dat 

moment, het benodigde draagvlak en is vervolgens ingetrokken en niet meer door de raad behandeld. 

In de raad van december 2009 is nog wel besloten een voorkeursrecht te vestigen voor de gronden in 

het plangebied.

Vervolg

De gebiedsvisie heeft in 2011 een doorstart gemaakt. Op basis van de inzichten uit het eerdere proces 

is een plan van aanpak opgesteld (bijlage 2). De raad heeft in april 2011 dit plan van aanpak geaccor-

deerd en in juli 2011 de benodigde middelen beschikbaar gesteld.

Het resultaat van dit proces is verwerkt in deze gebiedsvisie.

Leeswijzer

De gebiedsvisie bestaat uit 4 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 geeft een analyse van de bestaande ruimtelij-

ke structuur van het plangebied. De analyse geeft ook weer wat de uitdagingen zijn binnen het gebied 

en welke waardevolle elementen als drager van de toekomstige structuur kunnen functioneren.

Hoofdstuk 2 geeft ruimtelijke uitgangspunten voor het gehele plangebied. Daarbij wordt gebruik ge-

maakt van onderzoeken naar onder andere de geluidsdruk van wegverkeer alsook adviezen van gebrui-
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kers van het gebied. Binnen deze overkoepe-

lende structuur worden ook 3 projectgebieden 

aangegeven die in de toekomst verder worden 

uitgewerkt. 

Hoofdstuk 3 geeft een samenvatting van re-

cente ontwikkelingen voor de in het eerdere 

proces gebruikte locaties. Sommige van deze 

locaties veranderen weinig in de komende ja-

ren en worden daarom niet verder uitgewerkt. 

De overige locaties worden binnen een van de 

drie projectgebieden ondergebracht.

Hoofdstuk 4 geeft voor elk van de drie pro-

jectgebieden één of meer toekomstscenario’s. 

deze scenario’s zijn geen te kiezen varianten, 

maar ontwikkelingsrichtingen op basis van 

onzekerheden. Zeker waar de groei van een 

functie sterk kan variëren is het van belang 

verschillende ruimtelijke scenario’s te schet-

sen. 
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 ligging plangebied in regio
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In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van het plangebied beschreven. Daarbij wordt eerst 

stilgestaan bij de ligging van de locatie en Leiderdorp in een bredere context. Vervolgens 

wordt ingegaan op de historie van het gebied, ontwikkelingen in de omgeving en de groen-, 

water- en verkeersstructuur van Leiderdorp. Daarna wordt ingezoomd op het gebied zelf en 

wordt aan de hand van verschillende thema’s de huidige situatie in beeld gebracht.

Ligging in brede context

Het plangebied ligt aan de rand van Leiderdorp en vormt als het ware de grens tussen stad en 

platteland. Leiderdorp is gelegen tussen de historische stad Leiden en het Groene Hart. De 

ligging langs de A4 zorgt voor een goede bereikbaarheid vanuit zowel Den Haag als Amster-

dam. Dit zorgt voor economische bedrijvigheid, maar Leiderdorp is met name een verzame-

ling rustige woonmilieus waarbinnen de hectiek van de stad afwezig is. 

Het plangebied is een overgangszone tussen het dorp en het landelijk gebied waar in de loop 

der jaren verschillende functies een plek hebben gekregen. Het gebied is daarom zeer gevari-

eerd in gebruik. Dit leidt deels tot een aangename afwisseling in het beeld, maar op plekken 

waar het gebruik en de inrichting nog op zich laat wachten, heeft het gebied een nogal rom-

melig karakter. Leiderdorp heeft altijd met haar ‘achterkant’ naar de snelweg toe gelegen. 

Hierin is pas recent verandering gekomen door de ontwikkeling van het W4-project. 

De zone langs de A4 vormt een contrast met de rest van Leiderdorp dat voor een groot deel 

bestaat uit naoorlogse woonwijken. Hier liggen planmatige uitbreidingswijken van voor de 

wederopbouw. Dit zijn wijken met een heldere structuur. Zo is het Oude Dorp, gelegen aan 

de Oude Rijn, nog steeds duidelijk herkenbaar als ruimtelijke eenheid, met aan weerszijden 

van de rijksweg de eerste uitbreidingswijken Oranjewijk en Kerkwijk. 

Rondom het ziekenhuis is mettertijd een gebied ontstaan met regionale functies, zoals de 

2. Analyse plangebied
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meubelboulevard Wooon en enkele maatschappelijke functies. De maat 

en schaal van deze functies en bebouwing wijkt zeer sterk af van de klein-

schaligheid van de stadsplattegrond van de wijken uit de jaren 30. 

Het gebied tussen Ericalaan en Simon Smitweg vormt een mengeling van 

deze zeer verschillende structuren. Grote en kleine kavels met een variëteit 

aan functies vullen het gebied. Langs de Willem Alexanderlaan zijn hiervan 

veelal de ‘achterkanten’ zichtbaar aangezien deze functies ontsloten en 

georiënteerd zijn richting de Hoogmadeseweg.

Historie

Leiderdorp kent een rijke historie. De oudste bewoning van de omgeving 

Leiderdorp dateert van de IJzertijd (800-1200 v. Chr.) De relatief hoge oe-

verwallen van de Oude Rijn vormden aantrekkelijke locaties voor occupatie 

doordat men droog en veilig zat en de gronden vruchtbaar waren.

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Zuid Holland is 

te zien dat voor grote delen van het plangebied een hoge archeologische 

verwachting geldt, doordat hier twee oude stroomgeulen liggen uit de 

Merovingische en Frankische periode. Recente opgravingen in het Planta-

gegebied hebben dit bevestigd en hier zal ook bij andere ontwikkellocaties 

in het gebied rekening mee gehouden moeten worden. 

Naast nederzettingspatronen is met name de oorspronkelijke polderstruc-

tuur cultuurhistorisch waardevol. In de Middeleeuwen werden dijkjes 

aangelegd en sloten gegraven om het water te weren en af te voeren naar 

de Oude Rijn, om zo de gronden voor akkerbouw bewerkbaar te maken. 

Enkele van deze watergangen en dijkjes liggen nog in het plangebied. De 

belangrijkste dijk die nog zichtbaar aanwezig is in het gebied is de Om-

medijk. De Ommedijk werd aangelegd om het kleigebied achter het dorp 

te beschermen tegen wateroverlast. De oorspronkelijke Ommedijk wordt 

nu gevormd door de Hoogmadeseweg, Oude Hoogmadeseweg en Mun-

nikkenweg en heeft een speciaal karakter door zijn monumentale bomen-

lanen. Het is een cultuurhistorisch zeer waardevolle lijn binnen het plange-

bied.

Ook waardevol zijn de boerderijen aan de Ommedijk, die hun land in Mun-

nikkenpolder en Kalkpolder hadden. Boerderij Sterkenburg is nog één van 

deze oude boerderijen en ligt midden in het plangebied. De oude boerderij 

is echter in 1944 afgebrand en ligt er haveloos bij. Het naastgelegen zo-

merhuis is nog wel intact. De mogelijkheid om met een nieuwe functie 

deze bebouwing in stand te houden is dan ook het onderzoeken waard.

historische foto Leiderdorp met plangebied op de achtergrond
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Groen, water en ecologie

Binnen het plangebied ligt een kerngebied van de gemeentelijke ecolo-

gische hoofdstructuur (GEHS), de algemene begraafplaats. Daarnaast zal 

met de ontwikkeling van de Plantage een tweede kerngebied ontstaan. 

Buiten het plangebied zijn de Houtkamp en recreatiegebied Munnikenpol-

der ook belangrijke concentraties voor groen en ecologie.

Verbindingen tussen deze gebieden zijn belangrijk voor het functioneren 

van deze gebieden. Hierbij gaat het zowel om verbindingen van water en 

groen als om verbindingen voor mens en dier.

Groenstructuur

Het plangebied heeft momenteel een groen karakter. Dit wordt bepaald 

door groene verbindingen (lijnen) en groene plekken/functies (vlakken), 

maar ook in belangrijke mate door het erfgroen van tuinen. De groene 

lijnen zijn vaak gekoppeld aan watergangen die door het plangebied lopen.

Vlakken

De belangrijkste groene vlakken liggen in de zone die direct grenst aan de 

Willem-Alexanderlaan. Hier liggen achtereenvolgens een tuinencomplex, 

de begraafplaats en het erf van boerderij Sterkenburg. Het Samsomveld is 

ook een groenvlak, maar heeft in het W4-project de bestemming woning-

bouw gekregen. 

Lijnen

Bij de groene lijnen in het gebied kan onderscheid gemaakt worden in 

twee typen lijnen: de belangrijkste ontsluitingswegen en de langzaamver-

keersroutes/landschappelijke lijnen in het gebied. Tot de eerste categorie 

behoren de Hoogmadeseweg, de Ericalaan, de Simon Smitweg en de 
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bestaande water- en groenstructuur met omkadering belangrijkste zones
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Willem-Alexanderlaan. Deze wegen kenmerken zich door laanbeplanting. 

Op sommige plekken zijn er nog openingen in de beplanting en is het de 

moeite waard bomen toe te voegen. Dit is met name het geval voor de 

Hoogmadeseweg, Simon Smitweg en Ericalaan. 

De landschappelijke lijnen en langzaamverkeersroutes liggen binnen het 

raamwerk van de ontsluitingswegen en vormen een fijnmaziger netwerk. 

Dit zijn onder andere het Essenlaantje, het dijkje met houtwallen ten 

noordoosten van zwembad De Does (kerkepad), de Munnikkenweg in het 

verlengde van de Oude Hoogmadeseweg en het dijkje tussen Holtlant en 

het ziekenhuis. Ook de Oude Hoogmadeseweg zelf vormt een belangrijke 

landschappelijke en cultuurhistorische lijn. Het karakteristieke laantje is 

idyllisch en vormt een belangrijke verbindende schakel tussen de groene 

vlakken/functies in dit gebied. 

De landschappelijke lijnen kenmerken zich overwegend door een sterke 

begroeiing met ondergroen, verschillende soorten bomen en struiken en 

zijn soms niet toegankelijk of beperkt. De belevingswaarde van het gebied 

kan versterkt worden door deze lijnen beter toegankelijk te maken voor de 

wandelaar, en als daar ruimte voor is, de fietser.

Tussen de Willem Alexanderlaan en de A4 is momenteel de basis te zien 

van de water- en groeninrichting die daar komt te liggen. Wanneer deze 

groene rand volledig ontwikkeld is vormt zij ook een belangrijke verbin-

ding binnen het gebied. Mogelijk kan hiermee ook het harde karakter van 

de Willem Alexanderlaan verzacht worden.
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*

I  Kalkpolder -1,0 NAP

II  Kalkpolder -1,22 NAP

III Boezemwater -0,6 NAP

IV Munnikkenpolder -1,6 NAP

-0,6 NAP (opgepompt)

Waterstructuur

*
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Waterstructuur

Het plangebied heeft een complex watersysteem, ingedeeld in verschil-

lende polders en het boezemsysteem. Binnen het gebied bevinden zich 

daarom verschillende peilvakken. Door de aanpassingen aan de A4 is het 

watersysteem ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste ingreep is het knip-

pen van het boezemwater ten oosten en westen van de A4 en de aanleg 

van een brede sloot langs de Willem-Alexanderlaan. Een en ander is vast-

gelegd in de waterhuishoudingsplannen voor het W4-project.

Met het knippen van het boezemsysteem is binnen het plangebied het 

aandeel boezemwater groter dan wenselijk. Het boezemwater heeft in het 

gebied niet meer de oorspronkelijke rol. Als waterberging heeft geen func-

tie en voor de afvoer enkel betekenis voor de gronden die nog binnen dit 

peilgebied liggen.

Bij elke ontwikkeling in het gebied, in het bijzonder waar het boezempeil 

geldt, liggen kansen om de waterstructuur te verbeteren. Het boezempeil 

kan op enkele plekken bijvoorbeeld omgezet worden naar polderniveau, 

mits de verandering in waterpeil niet desastreus is voor bebouwing of 

beplanting in de omgeving. Ook zal bij nieuwe verharding ook oppervlak-

tewater moeten worden gerealiseerd, waarmee verbindingen kunnen wor-

den gelegd en/of bestaande sloten verbreed.Waterstructuur



20 Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

WA-laan

Hoogmadeseweg

Rijksweg A4

gebiedsontsluiting

verblijfsgebied

fietsroutes (bestaand/nieuw

Bestaande ontsluitingsstructuur
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Verkeersstructuur

De verkeersstructuur is in de afgelopen jaren sterk gewijzigd. De Willem-

Alexanderlaan is aangelegd om onder andere de Hoogmadeseweg te ont-

lasten en de heringerichte Simon Smitweg ontsluit de woon- en zorgbou-

levard. Voor het deel van de Simon Smitweg dat de Willem-Alexanderlaan 

met de Persant Snoepweg verbindt is ter plekke van de brandweerkazerne 

eenrichtingsverkeer ingesteld. De Hoogmadeseweg en Ericalaan/Acacia-

laan worden door de aanleg van de Willem-Alexanderlaan ontlast en zullen 

in de toekomst misschien worden heringericht als 30km-zone. 

De fietsroutes in het gebied zijn goed verbonden met overige routes in Lei-

derdorp. De gebiedsontsluitingswegen hebben voornamelijk vrijliggende 

fietspaden en in de verblijfsgebieden kan over de woonstraten worden 

gefietst. Fietsers kunnen momenteel bij de Ericalaan de andere kant van 

de A4 bereiken. In de toekomst zal de brug bij het nieuwe gemeentehuis 

de Munnikkenpolder voor recreanten ontsluiten. De aansluiting van de 

hellingbaan van deze brug op het plangebied is een belangrijk punt van 

aandacht.

Tussen de Ericalaan en Simon Smitweg is momenteel één directe verbin-

ding voor voetgangers. Naast het gemeentehuis is een voetbrug tussen 

Willem Alexanderlaan en Oude Hoogmadeseweg aangelegd. Daarover zal 

ook een enkele fietser rijden.

Over het Essenlaantje wordt ook gefietst en het is daarom ook wenselijk te 

onderzoeken of een verbinding ruwweg in het verlengde daarvan kan wor-

den gemaakt, mede om het zwembad beter bereikbaar te maken.

Rijksweg A4

gebiedsontsluiting

verblijfsgebied

fietsroutes (bestaand/nieuw

Bestaande ontsluitingsstructuur

Willem-Alexanderlaan

Hoogmadeseweg
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Openbaar Vervoer

Door het plangebied lopen de meeste busroutes van Leiderdorp. Met 

uitzondering van bus 48, 182 en 249 hebben deze alleen een halte bij het 

ziekenhuis. Het ziekenhuis is goed bereikbaar per bus. In het gebied langs 

de Willem-Alexanderlaan (Bus 48) en de Hoogmadeseweg (Bus 182) rijden 

twee buslijnen. De belangrijkste publiek functies hebben een bushalte 

voor de deur. Voor het gemeentehuis, het zwembad en verpleeghuis Ley-

thenrode is een bushalte op zeer korte afstand ook heel belangrijk. Het 

busvervoer in het gebied is adequaat en biedt een basisniveau voor de 

gebruikers van het gebied.

Bebouwing en gebruik

In het plangebied is door de jaren heen een groot verschil ontstaan in 

bebouwingstypologieën. Grootschalige functies als het ziekenhuis, ver-

pleeghuis, meubelboulevard, tuincentrum en kantoren. Kleinschalige be-

bouwing is vooral woonbebouwing, maar ook een bijvoorbeeld een steen-

handel. Daarnaast zijn er ook gemeentelijke voorzieningen in het gebied 

gekomen zoals de brandweer, politie, een begraafplaats, (binnen)zwembad 

De Does en de gemeentewerf met milieustraat. 

De bebouwing in het gebied kenmerkt zich door de ruime opzet en lage 

dichtheid. Dat is kenmerkend voor het straatbeeld, vooral in de woon-

buurt, waar de bebouwing onderling samenhang heeft. Op andere plekken 

zijn door de tijd heel verschillende bebouwing en gebruik naast elkaar ont-

staan. Vooral langs de Willem-Alexanderlaan, tussen Ericalaan en Simon 

Smitweg, is daarmee een rommelig beeld ontstaan. Maat en schaal van 

naast elkaar gelegen kavels verschillen sterk en hebben een heel verschil-

lende ruimtelijke uitstraling. 

Functionele invulling gebied
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Kansen en waarden

Op basis van de analyse van het plangebied kunnen we verschillende kan-

sen en waarden voor het gebied onderscheiden:

 �  De groene verbindingen in noordzuid richting zijn belangrijke dragers 

van ruimtelijke kwaliteit in het gebied voor zowel groen, cultuurhistorie 

als (langzaam) verkeer). Deze kunnen worden kunnen worden versterkt.

 �  Publieksgerichte functies kunnen via de Willem-Alexanderlaan ontsloten 

worden zoals bijvoorbeeld het zwembad. 

 �  De vrijgekomen locaties kunnen worden ontwikkeld waardoor de uit-

straling van het gebied, vooral langs de Willem-Alexanderlaan, kan ver-

beteren.

 �  Het watersysteem is ingewikkeld en heeft (te) veel peilniveaus. Bij ont-

wikkelingen kan de waterstructuur verbeterd worden

 � De groene gebieden kunnen met elkaar worden verbonden.

 �  Tussen de Hoogmadeseweg en de Willem-Alexanderlaan kunnen 

(beperkt) goede langzaamverkeerverbindingen gerealiseerd worden.

 �  Cultuurhistorische waarden in het gebied worden meegenomen in de 

planvorming met als uitgangspunt behoud en waar mogelijk versterking. 

De boerderij Sterkenburg is een interessant restant van de oorspronkelij-

ke inrichting. Met een nieuwe functie kan deze plek bewaard blijven.

Bij toekomstige ontwikkelingen is het wenselijk om zowel fysiek als func-

tioneel aaneengesloten gebieden te maken met vergelijkbare bebouwing 

en functies. 

In het kader van het W4-project zijn al enkele projecten in gang gezet om 

het gebied een nieuwe impuls te geven. Het noordoostelijke deel van het 

plangebied heeft dan ook al een grote transformatie ondergaan. Hierdoor 

is een meer samenhangend gebied ontstaan, zowel ruimtelijk als functio-

neel. Ook heeft het gebied een duidelijk gezicht langs de A4 gekregen.

Daarbij heeft de openbare ruimte langs de Simon Smitweg een opknap-

beurt gekregen. De openbare ruimte is het verbindende element in de 

meubel- en zorgboulevard. Ter hoogte van het ziekenhuis kan dit nog ver-

der verbeterd worden. Hier is uiterlijk nog te zeer sprake van een achter-

kant en ligt de nadruk nog te sterk op parkeren en ontsluiten, zonder dat 

daarbij ook gebouwen/functies ontwikkeld zijn waar deze verkeersruimte 

bij hoort.

Langs de Willem Alexanderlaan liggen ook nog enkele braakliggende 

terreinen, in het bijzonder het terrein bij het zwembad. Op deze plek lag 

ooit het buitenbad en op het terrein langs de Ericalaan stond vroeger een 

school. Deze terreinen kunnen ontwikkeld worden.
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Hoogmadeseweg

Willem Alexanderlaan

Kleinschalig
- privé
- wonen

Grootschalig
- publiek
- voorzieningen

onderscheid in maat en schaal
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Raamwerk

De fysiek-ruimtelijke kwaliteit van het plangebied wordt vooral bepaald 

door de aanwezige groen- en waterstructuur. Door deze kwaliteiten als 

vertrekpunt te hanteren in de vorm van een duurzaam raamwerk wordt 

een kapstok gecreëerd voor toekomstige ontwikkelingen in het gebied. 

De openingen in dit raamwerk vormen ‘kamers’ waarbinnen de bestaande 

functies of nieuwe initiatieven passen. Zo wordt maximaal gebruik ge-

maakt van de huidige potentie van het gebied. 

Binnen de ‘kamers’ van dit netwerk zijn functioneel en fysiek gelijksoor-

tige ontwikkelingen toegestaan. Gelijksoortige functies worden geclus-

terd. Zo ontstaat een helder onderscheid in verschillende deelgebieden die 

ieder hun eigen karakteristiek hebben en ontstaat samenhang en rust in 

het plangebied.

Op plekken waar tussen bestaande of te realiseren functies een scheiding 

wordt onderzocht of een verbinding aan het raamwerk kan worden toege-

voegd. Dit kan worden gecombineerd met de behoefte om verbindingen te 

maken voor water, groen en/of langzaam verkeer.

Grootschalig-kleinschalig en Privaat-Publiek

Met de aanleg van de Willem-Alexanderlaan is een helder onderscheid 

ontstaan tussen gebiedsontsluiting en verblijfsgebied. Dit biedt een kans 

om de grote maat van de Willem-Alexanderlaan en de kleine maat van 

30km-wegen zoals de Hoogmadeseweg te vertalen naar het gebruik en de 

bebouwing. Gebouwen met een lange gevel en grote kavel keren zich naar 

3. Gewenste ruimtelijke structuur

raamwerk

vulling
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de Willem-Alexanderlaan en meer kleinschalige bebouwing en functies 

richting de Hoogmadeseweg. Op deze manier wordt de woonomgeving 

rondom de Hoogmadeseweg minder belast met de negatieve effecten van 

de grootschalige fucties, zoals verkeer en parkeeroverlast. Andersom kun-

nen de meer publieke grootschalige functies gebruik maken van de goede 

ontsluiting via de Willem-Alexanderlaan en herkenbaarheid langs een 

brede ontsluitingsweg.

De grens tussen de twee soorten functies zal door het gebied niet overal 

dezelfde lijn volgen. De overgang zal meestal dichterbij de Hoogmade-

seweg liggen, en verspringingen liggen bij voorkeur op randen van het 

raamwerk.

Milieu / leefomgeving

Geluid

In het gebied langs de A4 en de Willem-Alexanderlaan is het geluid van 

wegverkeer van grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden. Om een 

beeld te krijgen van de uitgangssituatie is door de Omgevingsdienst een 

onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsdruk in het gebied. Daarbij is 

uitgegaan van de minimale maatregelen zoals beschreven in het Traject-

besluit voor de A4 is voor de locaties gerekend zonder nog te realiseren te 

bebouwing.

Uit het onderzoek blijkt gebouwen van 3 of meer verdiepingen die direct 

langs de Willem-Alexanderlaan staan niet geschikt zijn voor geluidsgevoe-

lige functies, tenzij eerst de geluidsafscherming wordt verbeterd. Het is 

dan ook logisch om in die ‘eerste linie’ geen nieuwe functies voor te stel-

len die geluidsgevoelig zijn. 

Op verschillende plekken in het plangebied staan al geluidsgevoelige func-

stedenbouwkundige visie W4-gebied

tracébesluit aanpassing A4
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Bijlage 1.  Rijksweg A4 53 dB contour 
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ties, bijvoorbeeld het ziekenhuis. Clustering of uitbreiding van 

deze functies leveren maatschappelijke en financiële voordelen 

op. Daarbij kan eventueel in de zone langs de Simon Smitweg/

Willem-Alexanderlaan worden gebouwd, maar dan wel met de 

geluidssituatie ter plekke als belangrijk uitgangspunt voor de 

haalbaarheid. Aanvullende geluidswerende maatregelen vor-

men dan onderdeel van de ontwikkeling.

Gezondheid en externe veiligheid

Langs de A4 zijn behalve geluid ook de effecten voor de ge-

zondheid en veiligheid van invloed. Uit GGD-advies voor onder 

meer Cardea blijkt dat de gezondheidsrisico’s langs een auto-

weg zoals de A4 hoger zijn en toenemen naarmate de afstand 

afneemt. Daarnaast vormt het transport van gevaarlijke stoffen 

over de A4 ook een bedreiging voor de omgeving.

Deze risico’s spelen een belangrijke rol in de ruimtelijke ontwik-

keling van het gebied. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tus-

sen nieuwe functies en (uitbreiding van) bestaande functies.

Groen en duurzaamheid

Bij ontwikkeling in het plangebied is het uitgangspunt ‘ groen 

en duurzaam’. Dat betekent voor de openbare ruimte en het 

straatbeeld dat de groene inrichting een hoofdthema is. Ook 

wordt voor nieuwe ontwikkelingen met een ‘groentoets’ inzich-

telijk gemaakt hoe wordt omgegaan met bestaande bomen en 

groen.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerp en 

gebruik van nieuwe gebouwen. Het gaat onder meer om ener-
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giegebruik, hergebruik van materialen, beper-

king en scheiding van afvalstromen.

Gebiedseigen functies 

In het plangebied is een aantal functionele 

clusters te onderscheiden. De ontwikkeling 

van het gebied sluit bij ontwikkeling aan op 

deze (gebiedseigen) functies. Op de hoek bij 

het zwembad kan vanwege de centrale ligging 

en goede bereikbaarheid ook een andere func-

tie, mits het een wijkgerichte functie betreft. 

Binnen alle clusters is het belangrijk voldoen-

de parkeergelegenheid te maken.

Zorg

Bij het ziekenhuis is voornamelijk zorg geves-

tigd. Samen met Cardea vormt dit een zorg-

cluster. Nieuwe zorgfuncties hebben een re-

latie met het ziekenhuis en hebben zowel een 

lokaal als regionaal bedieningsgebied.

Wonen

Langs en ten noorden van de Hoogmadese-

weg is de belangrijkste functie wonen.Ley-

thenrode is een verpleeghuis en wordt dus ook 

bewoond door patiënten. Deze locatie past 

daarmee zowel in de zorg- als woonfunctie. 

Nieuwe woningbouw in het gebied is mogelijk 

mits kleinschalig en aangesloten op bestaande 

woongebieden.

Maatschappelijk/dienstverlenend

De locatie bij het gemeentehuis is nu een clus-

ter van overheidsinstellingen en maatschappe-

lijke functies. Daar past het dienstverlenende 

karakter van het uitvaartcentrum ook goed bij.

Begraafplaats/tuin/park

De begraafplaats en hobbytuinen zijn exten-

sieve functies met een overwegend groen 

karakter. Binnen het gebied zal uitbreidings-

mogelijkheid voor de begraafplaats nodig zijn. 

Hier is daarom geen ruimte voor ontwikke-

lingen die niet aan de begraafplaats of tuinen 

gerelateerd zijn. Binnen dit cluster kan wel in 

(tijdelijke) parkeerbehoefte worden voorzien.

Sport/recreatie/detailhandel

Bij het zwembad is momenteel sport en re-

creatie de belangrijkste functie. Deze functie 

kan uitgebreid worden en/of aangevuld met 

een wijkgerichte voorziening op de hoek van 

de Willem-Alexanderlaan. De plek is geschikt 

voor een buurtsupermarkt met flankerend 

aanbod, zoals ook in de detailhandelsvisie 

benoemd. 
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ontwikkellocaties
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Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van recente ontwikkelingen voor de in het eerdere proces ge-

bruikte locaties. Sommige van deze locaties veranderen weinig in de komende jaren en worden daarom 

niet verder uitgewerkt. De overige locaties worden binnen een van de drie drie projectgebieden onder-

gebracht.

Beschrijving van de locaties binnen de gebiedsvisie

Binnen het plangebied van de gebiedsvisie zijn in het verleden 14 locaties beschreven die op dat mo-

ment aan verandering onderhevig waren. Binnen deze gebiedsvisie worden deze locatie niet apart 

uitgewerkt maar gebundeld binnen projectgebieden waarbinnen locaties een sterke ruimtelijke samen-

hang kennen. Voor deze projectgebieden worden verschillende ontwikkelingsscenario’s geschetst die 

de basis vormen voor de realisatie in projectverband.

Een deel van de locaties wordt al in andere projecten ontwikkeld of verandert slechts beperkt. Het 

heeft geen zin om deze locaties binnen de scenario’s op te nemen. De gebiedsbrede ordeningsprinci-

pes zijn natuurlijk wel van toepassing. (De nummering is in dit overzicht anders dan in eerdere stuk-

ken)

Locaties die niet worden uitgewerkt binnen de gebiedsvisie

1. W4 - De Plantage

Op deze locatie blijft tennispark De Munnik en komt woningbouw op vrijkomend terrein en Samsom-

veld. Vormt onderdeel van het project W4. Het programma en de ruimtelijke randvoorwaarden zijn in 

het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) voor de locatie bepaald.

2. W4 - Vierzicht kavel 1

Op Kavel 1 van Vierzicht ontwikkeld het project W4 bedrijfsgebouwen met mogelijk kantoren. De ka-

ders voor deze ontwikkeling zijn al vastgesteld en geen onderwerp van deze gebiedsvisie. De realisatie 

van het plan heeft zijdelings wel invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van projectgebied Rijnland 

Zorggroep en Cardea.

4. Ontwikkellocaties
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I II III
projectgebieden
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3. Ranzijn Tuin & Dier

Het tuincentrum Ranzijn blijft op huidige plek, maar onderzoek mogelijkheden om het tuincentrum 

te moderniseren, bij voorkeur met uitbreiding van metrage. De functie en uitstraling van de plek ver-

andert daarbij niet. De algemene uitgangspunten voor het plangebied zijn voldoende sturend voor 

de ontwikkeling. Belangrijkste verandering is mogelijk de verplaatsing van de entree naar de Willem-

Alexanderlaan..

4. Locatie Van Geerstraat

De locatie langs de van Geer straat is onderdeel het gebied waarvoor Rijkswaterstaat in overleg met 

gemeente en de bewoners langs de A4 een inrichtingsplan maakt. Het is daarom onverstandig om dit 

proces te frustreren door in de gebiedsvisie deze locatie van kaders te voorzien. De locatie behoudt 

wel een relatie met de locatie bij het zwembad omdat op deze plek eventueel water, groen en/of speel-

mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.

5. Gemeentehuis

Het gemeentehuis is gerealiseerd en in gebruik genomen. De locatie is voor wat de gebiedsvisie be-

treft bestaand gebied. Het gemeentehuis sluit aan op de wens om publieke functies met een grotere 

maat en schaal langs de Willem-Alexanderlaan te realiseren en van die zijde te ontsluiten. Met het 

gemeentehuis is ook voor het voetgangersbruggetje naar de oude Hoogmadeseweg aangelegd dat 

bijdraagt aan de wens om meer dwarsverbanden in het gebied te maken.

6. Locatie gemeentewerf e.o

Binnen dit gebied zijn de milieustraat, politie, brandweer, tijdelijke huisvesting voor de Kastanjelaan-

school (Doesmeer) en tot zeer recent de afdeling Gemeentewerken gehuisvest. De politie en brand-

weer blijven op de korte termijn nog op deze plek, maar later kan het zijn dat zij als onderdeel van de 

reorganisaties op andere plekken gehuisvest worden. Na oplevering van de brede School Oude Dorp 

komt Doesmeer vrij. De milieustraat blijft op dezelfde plek en wordt gemoderniseerd.

Samen met het gemeentehuis aan de Willem-Alexanderlaan is dit een cluster van maatschappelijke 
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partners en dit is voor de voorzienbare toekomst een goede bestemming voor de locatie. De ontwikke-

ling van gevoelige (zorg)functies is vanwege het blijven van de milieustraat ook geen optie. De ontwik-

kelingspotentie is gezien de onzekerheden en milieuaspecten zeer gering.

Locaties die wel worden uitgewerkt in de gebiedsvisie 

Locaties in het projectgebied Zwembad en omgeving

7. Locatie Zwembadterrein

Naast het zwembad is langs de Willem-Alexanderlaan en de Ericalaan ruimte voor ontwikkelingen. In 

de gebiedsvisie wordt door middel van twee scenario’s de ontwikkelingsmogelijkheden van deze plek 

beschreven. 

Locaties in het projectgebied Uitbreidingsmogelijkheden begraafplaats

8. Hobbytuinen

De hobbytuinen naast Ranzijn zijn in eigendom van enkele enthousiaste tuiniers. Op de tuinen worden 

gewassen voor consumptie en ook enkele siergewassen verbouwd. Bijna elke tuin heeft daarvoor een 

kleine kas en berging. Op de locatie zelf zijn geen ontwikkelingen voorzien. Slechts in het geval dat 

aanpassingen in het beleid voor de begraafplaats geen effect hebben komt deze locatie rond 2030 in 

beeld als uitbreidingsmogelijkheid voor de begraafplaats.

9. Waterpartij bij begraafplaats

Deze plas maakt deel uit van het boezemstelsel en is in het kader van het project W4 aangelegd als 

tijdelijke waterberging. Omdat het water op boezemniveau ligt heeft het uiteindelijk geen rol in de 

waterhuishouding van het gebied. Op dit moment heeft het water geen bijzondere ecologische of 

landschappelijke waarde.



37Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

10. Boerderij Sterkenburg

Langs de Oude Hoogmadeseweg ligt nog een boerderij met erf als herinnering aan de agrarische 

oorsprong van het gebied. De Oude Hoogmadeseweg ligt op de oorspronkelijke Ommedijk en is een 

in het landschap opgenomen stukje historie. De gebouwen zijn door leegstand en verwaarlozing is 

slechte staat. Behoud is gewenst dus gezocht wordt naar een functie die de gebouwen en/of kavel kan 

gebruiken. Omringend water ligt op boezemniveau.

11. Driehoek

Tussen de algemene begraafplaats en de Willem-Alexanderlaan gelegen is deze wigvormige locatie 

een verzameling restruimten. Gebruik als tijdelijke parkeerplaats en grondopslag geven een verwilderd 

beeld. Dwars over de locatie loopt ook een stukje fietspad dat voorheen onder de A4 door liep. Dit pad 

ligt op de polderkade tussen boezemniveau en het polderniveau van de Munnikenpolder.

Locaties in het projectgebied Rijnland Zorggroep en Cardea

12. Locatie Leythenrode

Het verzorgingscomplex is onderdeel van de Rijnland Zorggroep. De gebouwen van het verpleeghuis 

zijn veelal verouderd en aan vervanging toe.

13. Locatie Cardea

 Cardea blijft in Leiderdorp en bouwt een nieuw onderkomen. Het nieuwe onderkomen, waarvan de 

vergunning nu terinzage ligt, is kleiner en compacter dan het bestaande gebouw. Daarom komt een 

groot deel van de locatie vrij voor ontwikkeling.

14. Locatie Rijnland ziekenhuis

In het stuk ten zuidwesten van het ziekenhuis staan enkele verouderde gebouwen, waaronder de zus-

terflat van 13 lagen. In deze zone kijkt Rijnland zorggroep naar de mogelijkheden om onderdelen van 

de zorg bijelkaar te huisvesten.
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Locatie Zwembad en omgeving

Bij zwembad De Does liggen langs de Ericalaan 

en Willem-Alexanderlaan mogelijkheden voor ont-

wikkeling. De ruimte is de plek waar ooit de bui-

tenbaden van het zwembad lagen en een school. 

De plek van de school is ook in beeld geweest 

voor de Brede School Oude Dorp. 

Uitgangssituatie (sterkten en zwakten)

Zwembad

Het zwembad wordt goed bezocht en heeft behal-

ve binnenbaden ook een sporthal. Met de aanleg 

van de Willem-Alexanderlaan zijn de entree en het 

parkeerterrein van het zwembad langs de nieuwe 

weg gemaakt. Aan de zijde van de Hoogmade-

seweg is op het oorspronkelijke parkeerterrein 

(sociale) woningbouw gerealiseerd.

In het complex zijn ook verschillende maatschap-

pelijke functies gehuisvest, zoals buitenschoolse 

opvang en een afasiecentrum. Het afasiecentrum 

functioneert zeer goed op de locatie. Dit succes 

heeft wel als nadeel dat de woningen ernaast 

overlast ervaren van de busjes die cliënten ha-

len en brengen. De ontwikkeling van het terrein 

rondom het zwembad biedt kansen om dit op te 

lossen.

Ontsluiting, parkeren en bereikbaarheid

Het projectgebied is goed bereikbaar en centraal 

gelegen in Leiderdorp Zuid. Met de verdiepte 

aanleg van de A4 heeft de locatie een prominente 

plek langs de hoofdontsluiting van de wijk. De 

wegen rondom het zwembad zijn van betekenis 

veranderd. De Willem-Alexanderlaan is de belang-

rijkste ontsluitingsweg geworden. De Ericalaan en 

Hoogmadeseweg zijn daarom afgewaardeerd naar 

30km-gebied. De herinrichting van deze wegen is 

opgenomen in het Integraal Verkeer- en Vervoers-

plan (IVVP). De middelen voor de uitvoering zijn 

(nog) niet beschikbaar. De herinrichting van de 

wegen zijn daarmee zowel kans als risico voor het 

plangebied.

Het zwembad heeft een groot parkeerterrein dat 

ook dienst doet als evenementenlocatie (kermis). 

Vooral in de weekenden wordt de capaciteit 

hiervan ten volle benut. Om overlast voor de 

omgeving te voorkomen is het belangrijk dat vol-

doende parkeerruimte beschikbaar blijft voor het 

zwembad.

5. Spelregels voor de ontwikkellocaties

Spelregels voor scenario 1 supermarkt: 

 � Fietsverbinding naar Essenlaantje

 �  Behoud speelterrein en parkeerterrein 

zwembad

 �  Supermarkt met flankerend aanbod, maxi-

maal 1500 m2 bvo

 �  Nieuwbouw supermarkt op de hoek, met 

gebouwde parkeeroplossing 

 �  Entree en bevoorrading niet aan de hoofd-

wegen

 �  Woningbouw langs Ericalaan, maximaal 3 

lagen

 � Parkeren, water en groen rondom woningen 

 �  Erfontsluitingsweg verbetert entree afasie-

centrum

referentie supermarkt met parkeren erboven



40 Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

P

Spe

S/L

Zwembad

S/L

Wo

P

10

10

P

10

Wo rooilijn

max bouwhoogte in meters

entree

ontsluiting

fiets-/voetpad

sport/leisure

verbinding mogelijk

wonen

parkeren

Scenario II

P

P

Spe

S/L

Zwembad

S/L

Wo

P

10

10

P

10

Wo rooilijn

max bouwhoogte in meters

entree

ontsluiting

fiets-/voetpad

sport/leisure

verbinding mogelijk

wonen

parkeren

Scenario II

P

rooilijn

max bouwhoogte in meters

entree

ontsluiting

fiets-/voetpad

sport/leisure

verbinding mogelijk

wonen

parkeren

Scenario 2



41Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

Veel gebruikers van het zwembad komen met de 

fiets. Door de verplaatsing van de entree is de 

fietsbereikbaarheid vanaf de Hoogmadeseweg 

minder goed geworden. Herinrichting van het ge-

bied biedt de kans deze verbinding te verbeteren.

Omgeving

Langs de Ericalaan staan eengezinswoningen 

en bij de Hoogmadeseweg appartementen. Voor 

deze woningen zijn de ontwikkelingen in dit 

projectgebied van direct belang. De hoogte en 

intensiteit van nieuwe bebouwing in de directe 

omgeving en de parkeer- en verkeersdrukte is van 

invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van 

de bewoners. 

Langs de wegen is de laanbeplanting belangrijk 

voor het beeld van het openbaar gebied. Daar 

komt de inrichting van de zone tussen Willem-

Alexanderlaan en A4 nog bij als ‘kijkgroen’. Aan 

de noordoostkant van het terrein ligt, op prive-

grond, een oorspronkelijk dijkje dat deel uitmaakt 

van de historische en landschappelijk structuur 

van het gebied. De bijzondere kwaliteit van deze 

lijn, met bijbehorend groen, kan beter worden 

benut.

Bij het zwembad is ook een skate/speelterrein 

aangelegd. De speelruimte is weliswaar tijdelijk 

maar het heeft een duidelijke meerwaarde. 

Geluid

De studie naar geluid van wegverkeer (bijlage 

3) laat zien dat vanaf de plek waar de A4 boven-

gronds komt de geluidsdruk op de omgeving 

toeneemt. Ter plaatse van het zwembad is de mi-

nimum afscherming een geluidswal van 6 meter 

hoog. De 53dB-contour laat zien dat bebouwing 

van 3 lagen of hoger niet geschikt is voor gevoeli-

ge functies, zoals woningbouw. Het geluid van de 

Willem-Alexanderlaan speelt hierin ook een rol.

Ontwikkelingen (kansen en bedreigingen)

Nieuwe functies

De zwembadlocatie wordt al lang aangemerkt als 

ontwikkellocatie. Hoewel er verschillend wordt 

gedacht over de intensiteit van de ontwikkeling, 

is er wel een consequent beeld in de mogelijke 

functies die worden voorgesteld. 

Woningbouw is een reële mogelijkheid voor het 

gebied. De omgeving heeft merendeels het ka-

rakter van een rustige woonwijk, waarin nieuwe 

woningen prima passen. Er is ook een blijvende 

behoefte naar woningen voor (Leiderdorpse) 

jongeren en starters. Met het oog op aspecten 

als geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit is 

vooral de hoek Ericalaan/Hoogmadeseweg een 

interessante plek voor woningbouw.

In de gemeentelijke detailhandelsvisie zijn scena-

Spelregels voor scenario 2 sport/leisure: 

 � Fietsverbinding naar Essenlaantje

 � Behoud parkeerterrein zwembad

 � Sport & Leisure, maximaal 1200 m2 bvo

 �  Nieuw speelterrein op de hoek, met extra 

parkeren 

 �  Woningbouw langs Ericalaan, maximaal 3 

lagen

 � Parkeren, water en groen rondom woningen 

 �  Erfontsluitingsweg verbetert entree afasie-

centrum
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rio’s opgenomen voor het detailhandelsaanbod 

van Leiderdorp Zuid. Daarin is de zwembadlocatie 

ook genoemd als mogelijke vestigingslocatie voor 

een supermarkt voor de wijk. De goede bereik-

baarheid van de locatie maakt het een geschikte 

plek voor een supermarkt. Een supermarkt is ook 

geen gevoelige functie en past daarom ook beter 

in de strook langs de Willem-Alexanderlaan. Een 

belangrijk aspect is daarbij het parkeren. Een te 

vestigen supermarkt zal moeten kunnen voorzien 

in de eigen behoefte.

Een andere mogelijkheid is het aanvullen en/of 

uitbreiden van de sport- en leisure functie van het 

zwembad. Binnensport is een groeiend aandeel 

van de sportactiviteiten. Daarbij zijn vooral ook 

individuele activiteiten zoals fitness in opkomst. 

Daarbij zijn deze goed te combineren met ont-

spanning- en vermaaksfuncties (welness).

Voor kantoren, bedrijven en (niet-gevoelige) 

maatschappelijke functies is de locatie op zich 

geschikt. Daarvoor is echter in Leiderdorp en de 

regio een overaanbod. Deze functies kunnen na-

tuurlijk een ondergeschikte rol hebben bij andere 

in het gebied te realiseren functies. (combinaties 

wonen/werk, service en dienstverlening bij een 

supermarkt e.d.)

Verbindingen en ontsluiting

De herontwikkeling van het gebied maakt het 

mogelijk om de ontsluiting te verbeteren. Een 

fiets/voetpad tussen Hoogmadeseweg en Willem-

Alexanderlaan verbert de bereikbaarheid van 

het zwembad en eventueel nieuw te vestigen 

functies. Ook kan de ontsluiting van de bevoorra-

dingsplek van het zwembad en het afasiecentrum 

verbetert worden als ernaast andere functies 

komen.

Groen, water en spelen

De locatie heeft zowel op wijk- als buurtniveau 

een centrale plek. Bij de uitwerking is het daarom 

van belang ruimte vrij te houden voor speelruim-

te, zoals nu al voor het zwembad ligt. Ook wordt 

met het maken van nieuwe bebouwing en bestra-

ting veel verhard oppervlak toegevoegd. Daarvoor 

moet ook nieuw wateroppervlak worden gere-

aliseerd. Dit water kan ook goed gecombineerd 

worden met behoud en toevoeging van groen.
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Toekomstbeeld (scenario’s)

Het projectgebied Zwembad en omgeving is te 

verdelen in een zone langs de Willem-Alexander-

laan voor niet-gevoelige functies en een gebied 

daarachter waar ook woningen kunnen. Op basis 

van de mogelijkheden die deze combinatie biedt 

zijn 2 scenario’s beschreven (bijlage 5) voor een 

mogelijk invulling van het projectgebied.

In beide scenario’s zijn parkeren en openbare 

ruimte sterk bepalend voor de programmamo-

gelijkheden. Het bebouwingsbeeld is in beide 

scenario’s vergelijkbaar. Bebouwing in maximaal 

3 lagen is passend voor de wijk en te combineren 

met de milieuhygiënische aspecten op de locatie. 

In de uitwerking zal moeten blijken of het uitein-

delijk verschillende bouwblokken worden.

In beide scenario’s is het belangrijk dat de hoek 

Ericalaan / Willem-Alexanderlaan een herkenbare 

en uitnodigende plek in de wijk wordt.



44 Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

T

Pb

Bb

Bc

Bn

Bn

Sv

Pn

Bb

Bn

Sv

Bc

T

Pb

Pn

entree

ontsluiting

voetpad

begraafplaats bestaand

begraafplaats nieuw

strooiveld/urnen

boerderij comlex/extra zaal

(hobby)tuinen

parkeren bestaand

parkeren nieuw

Scenario I

entree

ontsluiting

voetpad

begraafplaats bestaand

begraafplaats nieuw

strooiveld/urnen

boerderij complex/extra zaal

(hobby)tuinen

parkeren bestaand

parkeren nieuw

Scenario 1

T

Pb

Bb

Bc

Bn

Bn

Sv

Pn

Bb

Bn

Sv

Bc

T

Pb

Pn

entree

ontsluiting

voetpad

begraafplaats bestaand

begraafplaats nieuw

strooiveld/urnen

boerderij comlex/extra zaal

(hobby)tuinen

parkeren bestaand

parkeren nieuw

Scenario I



45Leiderdorp  Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan

Locatie Begraafplaats en omgeving

Langs de Hoogmadeseweg ligt de Algemene be-

graafplaats van Leiderdorp. De begraafplaats is in 

2009 uitgebreid in de richting van de Willem-Alexan-

derlaan. Langs de Willem-Alexanderlaan ligt ook een 

hobbytuinencomplex, een waterplas, een voorma-

lige boerderij en een braakliggend stuk grond. Be-

halve de hobbytuinen is het gehele gebied eigendom 

van de gemeente. De gronden van de gemeente zijn 

in het verleden aangekocht om de begraafplaats te 

kunnen uitbreiden.

Uitgangssituatie (sterkten en zwakten)

De begraafplaats en de Oude Hoogmadeseweg vor-

men een belangrijk onderdeel van de structuur van 

het gebied; zowel landschappelijk, cultuurhistorisch 

als ecologisch. Het geeft het gebied een uitgespro-

ken groen karakter. Het dijkje met laanbeplanting is 

een bijzonder restant van de Ommedijk, waarlangs 

de ontginning van Leiderdorp heeft plaatsgevonden.

De uitbreiding van de begraafplaats is een terp met 

een flink hoogteverschil. Het talud is aangekleed 

met klimop, maar vooralsnog is de aansluiting op de 

omgeving matig tot slecht. De waterplas, boerderij 

en het braakliggende terrein zien er verwaarloosd 

uit.

Rondom de begraafplaats en bij Monuta, het uit-

vaartcentrum, zijn genoeg parkeerplaatsen voor 

alledaags gebruik aangelegd. Bij grotere uitvaart-

plechtigheden blijkt het echter onvoldoende. Dit 

leidt tot overlast in de omgeving, in het bijzonder 

het Munnikenpark. Deels komt dit ook doordat de 

ontsluiting van de parkeerplaatsen via de Hoogma-

deseweg verloopt. 

In het gebied heeft het oppervlaktewater verschil-

lende peilniveaus. Ook heeft een deel van het water 

boezempeil. Omdat dit boezemwater niet meer is 

verbonden met de jachthaven aan de andere zijde 

van de A4 heeft het haar functie verloren. 

Ontwikkelingen (kansen en bedreigingen)

De belangrijkste veranderingen in het gebied, ook in 

de toekomst, zijn gerelateerd aan de begraafplaats. 

Het onderzoek naar de capaciteit van de begraaf-

plaats geeft aan dat bij het huidige beleid al in 2020 

een nieuwe uitbreiding nodig is van ca 600 plekken, 

gevolgd door een derde uitbreiding in 2030. In de 

varianten studie is deze reeks uitbreidingen ook in 

kaart gebracht. Zonder aanpassingen in de exploita-

tie van de begraafplaats zal het hele plangebied als 

begraafplaats moeten worden ingericht.

De boerderij Sterkenburg langs de oude Hoogma-

deseweg is een cultuurhistorisch interessante plek. 

De bebouwing is helaas in zeer slechte staat. Samen 

met Monuta wordt gekeken naar de mogelijkheid 

om (delen van) de gebouwen en het erf ten behoeve 

van het uitvaartcentrum te gebruiken. Dit vergt een 

Spelregels voor scenario 1 (Model A): 

 �  Beperkte uitbreiding begraafplaats tot 2030 

van 350 tot maximaal 500 plekken

 �  Herontwikkeling/hergebruik van de boerde-

rij Sterkenburg

 �  Nieuwe parkeerplekken, ontsloten via de 

Willem-Alexanderlaan

 �  Behalve bij de boerderij wordt het water 

polderniveau

 �  Groene randen

 �  Eenduidig beeld langs de Willem-Alexander-

laan

 �  Behoud van de hobbytuinen (aandacht voor 

het waterpeil en waterkwaliteit)
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flinke investering aangezien het onderhoud de af-

gelopen jaren minimaal geweest is. Behoud van de 

boerderij en erf is wenselijk, maar afhankelijk van de 

gebruiksmogelijkheden.

Tussen het gemeentehuis en de boerderij ligt het 

terrein er verlaten bij. Het fietspad dat tussen Wil-

lem-Alexanderlaan en Oude Hoogmadeseweg loopt 

heeft momenteel geen functie aangezien de tunnel 

onder de A4 er niet meer is. Het fietspad is ook boe-

zemkade. Met de herontwikkeling van dit gebied ligt 

er een kans om waterstructuur van het gebied aan 

te passen en de fietsverbinding aan te passen. Met 

de bouw van het gemeentehuis is ook een voetgan-

gersbrug aangelegd die ook al door fietsers wordt 

gebruikt.

Langs de Willem-Alexanderlaan is het beeld nu nog 

zeer rommelig. Het gefragmenteerde karakter van 

het projectgebied uit zich in een onaantrekkelijk 

beeld langs deze weg. De verschillende scenario’s 

bieden kansen om dit beeld te verbeteren.

Toekomstbeeld (scenario’s)

Het capaciteitsonderzoek geeft een duidelijk sig-

naal voor de ontwikkeling van het gebied. Als de 

gemeente ruimte wil bieden voor begraven en geen 

aanpassing in de exploitatie doorvoert, wordt het 

gehele gebied uiteindelijk begraafplaats. Alle betrok-

kenen vinden dit scenario onwenselijk.

In 2012 en 2013 moet daarom gekeken worden naar 

de exploitatie van de begraafplaats. Door efficiënter 

om te gaan met de bestaande ruimte kan de uitbrei-

ding beperkt worden. Op sommige punten zal dit 

gevoelig liggen. Mogelijke maatregelen zijn: vaker en 

eerder ruimen, tariefverhogingen, beperken instroom 

van buiten de gemeente, ruimen van ‘eeuwige’ gra-

ven, stimuleren crematie. De enige zekerheid hierbij 

is dat aan de voorkant niet duidelijk is hoe effectief de 

maatregelen zullen zijn.

Omdat geen zekerheid kan worden gegeven over de 

uiteindelijke ruimtevraag geeft deze gebiedsvisie met 

2 scenario’s een minimum en een maximum invulling 

aan het gebied, met een bandbreedte van 350 tot 

700 plekken. De minimum variant gaat uit van een 

bescheiden uitbreidingsbehoefte, waarbij ruimte over-

blijft voor andere wensen zoals behoud van de boer-

derij en aanvullende parkeerplekken. In de maximum 

variant wordt de uitbreidingsbehoefte wel minder dan 

de huidige vooruitzichten, maar is het ruimtebeslag 

toch niet gering.

De gekozen scenario’s zijn gebaseerd op de varianten-

studie die voor de gebiedsvisie is opgesteld (bijlage 

6). De aantallen graven gaan uit van traditionele huur-

graven. In de variantenstudie zijn ook andere vormen 

van begraven beschreven die ingezet kunnen worden 

om de kwaliteit en capaciteit te verhogen.

keermuur bij begraafplaats

Spelregels voor scenario 2 (Model D): 

 �  Ruime uitbreiding begraafplaats tot 2030 

van ca. 700 plekken

 �  Nieuwe parkeerplekken, ontsloten via de 

Willem-Alexanderlaan

 �  In het plangebied wordt het water polder-

niveau

 � Groene randen

 � Eenduidig beeld langs de Willem-

Alexanderlaan

 �  Behoud van de hobbytuinen (aandacht voor 

het waterpeil en waterkwaliteit)
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Locatie Rijnland Zorggroep en Cardea

Rondom de Simon Smitweg zijn verschillende zorg-

functies te vinden. Het ziekenhuis en het verpleeg-

huis Leythenrode zijn onderdeel van de Rijnland 

Zorggroep. Cardea Jeugdzorg heeft op deze plek 

een centrum voor dagopvang van kinderen met 

een zorgindicatie, waar de kinderen ook onderwijs 

krijgen. In dit gebied worden de komende jaren 

verschillende gebouwen vervangen en/of gemoder-

niseerd.

Uitgangssituatie (sterkten en zwakten)

Ziekenhuis

Het ziekenhuis is een constante factor in het ge-

bied. Het is in 2007 uitgebreid en trekt veel bezoe-

kers uit de omgeving. Het ziekenhuis vormt samen 

met de omliggende bedrijvigheid een sterke zorg-

cluster met goede perspectieven. De zorgboulevard 

heeft een moderne uitstraling. Op het terrein staan 

nog enkele oudere gebouwen en tijdelijke huisves-

ting die van mindere kwaliteit zijn.

Rondom de ziekenhuisgebouwen zijn daarom ook 

uitgebreide parkeervoorzieningen gemaakt waar 

bezoekers (betaald) kunnen parkeren. Ondanks dat 

ervaart de naastgelegen wijk voorhof nog wel eni-

ge parkeeroverlast. Daarnaast ligt bij de entree ook 

een busstation waar de meeste leiderdorpse buslij-

nen halteren. De combinatie met ziekenhuisentree 

en toegang parkeerterrein functioneert redelijk.

In het zuidwesten van het ziekenhuisterrein staat 

de voormalige zusterflat. Dit gebouw, en de laag-

bouw eromheen zijn gebouwen die technisch en 

functioneel verouderd zijn. Dit deel van het zieken-

huisterrein is duidelijk minder van kwaliteit dan de 

rest van het ziekenhuisterrein. Het aanzicht langs 

de Simon Smitweg heeft daardoor het beeld van 

een achterkant en doet daarmee af aan het ge-

wenste profiel van de zorgboulevard.

Leythenrode

Het verpleeghuis Leythenrode heeft ca. 180 plek-

ken voor zorg. Tweederde hiervan zijn voor ou-

deren die in het tehuis wonen en een (zeer) hoge 

zorgbehoefte hebben. De overige plekken worden 

gebruikt voor revaliderende patiënten die 2 tot 3 

maanden intensieve zorg nodig hebben na een ope-

ratie of letsel. De hoogbouw (20m) van Leythenro-

de is aan vervanging toe. Het tehuis heeft ook een 

zusterhuis, dat inmiddels buiten gebruik is.

Cardea

Het gebouw van jeugdzorginstelling Cardea is ook 

sterk verouderd. Daarnaast is het gebouw inef-

ficiënt in het gebruik en klein ten opzichte van de 

totale kavel. Daarom bouwt Cardea op dezelfde 

Spelregels voor scenario 1 (Model A): 

Ziekenhuisterrein

 � nieuwbouw verpleeghuis

 � sloop zusterflat

 � bebouwing hoofdzakelijk 4 lagen (16 meter)*

 �  rooilijnen van bestaande bebouwing overnemen

 �  historisch dijkje basis voor kwaliteit openbare 

ruimte

Cardea

 � nieuwbouw verpleeghuis

 � bebouwing 2 tot 4 lagen (8 tot 16 meter)*

 � afstand houden van Holtlant (parkeren)

 � behoud groene rand Simon Smitweg

 �  historisch dijkje basis voor kwaliteit openbare 

ruimte

Leythenrode

 � woningbouw, eventueel met zorg

 �  laagbouw aan zijde Munnikenpark (2L + kap)

 � hoogbouw zijde Simon Smitweg (6L)*

 �  mix groen en parkeren als overgang naar wegen

 � ontsluiting Hoogmadeseweg

*  technische ruimten zijn, als terugliggend 
bouwdeel over een gedeelte van het gebouw-
oppervlak, boven op het gebouw toegestaan
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kavel een nieuw multifunctioneel zorggebouw te-

genover de brandweer. Het nieuwe gebouw biedt 

huisvesting aan alle bestaande functies op minder 

dan de helft van de kavel van Cardea.

Omgeving

Tussen de drie locaties ligt een woonbuurt, het 

Holtlant. Voor deze woningen zijn de ontwikke-

lingen in dit projectgebied van direct belang. De 

hoogte en intensiteit van nieuwe bebouwing in de 

directe omgeving heeft de volle aandacht van de 

bewoners en ook de parkeer- en verkeersdrukte is 

van invloed op de kwaliteit van de leefomgeving 

van de bewoners. 

Tussen Holtant\Cardea en het ziekenhuisterrein ligt 

een historisch dijkje. Dit bijzondere landschapsele-

ment is cultuurhistorisch waardevol en omgeven 

met aantrekkelijk groen. Op dit moment zijn er 

geen verbindingen met de naastgelegen terreinen 

(Ziekenhuis, Holtlant of Cardea). 

Zowel langs de Persant Snoepweg als de Simon 

Smitweg zijn de locaties groen ingericht. Het groe-

ne karaker van deze randen geven het gebied als 

geheel meer kwaliteit. Binnen deze groene randen 

kan ook met taluds een deel van het verkeersgeluid 

geweerd worden.

Geluid

De studie naar geluid van wegverkeer (bijlage 3) 

laat zien dat vanaf de plek waar de A4 bovengronds 

komt de geluidsdruk op de omgeving toeneemt. Ter 

plaatse van Cardea is de minimum afscherming een 

geluidswal van 4 meter hoog. In dat geval geeft de 

voor gevoelige functies belangrijke contour (53 dB) 

aan dat op deze plek niet zonder meer alles moge-

lijk is. De ontwikkeling van Vierzicht kavel 1, tegen-

over Cardea, heeft daarop mogelijk nog invloed.

Ontwikkelingen (kansen en bedreigingen)

Ziekenhuis

Het ziekenhuis gaat uit van een bescheiden groei 

in de komende jaren. Op termijn moet daarom het 

ziekenhuis verder worden uitgebreid. De zorggroep 

denkt dit op de middellange termijn te kunnen 

faciliteren door de ondersteunende functies, die 

nu nog verspreidt in het complex zitten, bijeen te 

brengen in een nieuw gebouw. Daarmee komt bin-

nen het ziekenhuis ruimte vrij voor concrete zorg.

Het parkeren rondom het ziekenhuis is en blijft een 

punt van aandacht. Adequate parkeervoorzieningen 

voor zowel medewerkers als bezoekers zijn nodig 

voor het goed functioneren van het ziekenhuis en 

het voorkomen van overlast in de omgeving.

Spelregels voor scenario 2: 

Ziekenhuisterrein

 � nieuwbouw verpleeghuis

 � sloop zusterflat

 � bebouwing hoofdzakelijk 4 lagen (16 meter)*

 � rooilijnen van bestaande bebouwing overnemen

 �  historisch dijkje basis voor kwaliteit openbare 

ruimte

Cardea

 � woningbouw, eventueel met zorg

 � bebouwing 2 lagen met kap (6 tot 9 meter)

 � aansluiting met Holtlant met tuinen / achterkant

 � behoud groene rand Simon Smitweg

 � historisch dijkje toegankelijk maken

Leythenrode

 � renovatie/nieuwbouw verpleeghuis

 � laagbouw aan zijde Munnikenpark (3 lagen)*

 � hoogbouw zijde Simon Smitweg (6 lagen)*

 � mix groen en parkeren als overgang naar wegen

 � ontsluiting Hoogmadeseweg

*  technische ruimten zijn, als terugliggend 
bouwdeel over een gedeelte van het gebouw-
oppervlak, boven op het gebouw toegestaan
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Leythenrode

Het verpleeghuis wordt vervangen of gerenoveerd. 

Dit biedt kansen om de uitstraling van de gebou-

wen te verbeteren en de openbare ruimte rondom 

de gebouwen en kwaliteitsimpuls te geven. Binnen 

het projectgebied ligt deze locatie op de groot-

ste afstand van de A4. Voor gevoelige functies is 

Leythenrode daarmee de beste locatie, omdat de 

geluidsniveaus, negatieve gezondheidseffecten en 

veiligheidsrisico’s hier het laagst zijn.

Cardea

Met de nieuwbouw van de jeugdzorginstelling 

komt een groot deel van de kavel van Cardea vrij 

voor nieuwe ontwikkelingen. Daarbij speelt de 

ontwikkeling van Vierzicht ook een belangrijke rol. 

De toekomstige bebouwing van de zone langs de 

rijksweg A4 heeft een afschermende werking die 

de mogelijkheden voor deze locatie vergroten. 

De groene randen aan voor al de noord en oostzijde 

zijn van grote waarde voor deze plek. Bij heront-

wikkeling kan dit groen een belangrijke rol spelen. 

Bij de ontwikkeling moet het groen worden behou-

den en gebruikt als kwaliteit voor de toekomstige 

gebruikers.

Ruimtebehoefte verschillende functies

In de omgeving van de A4 en in Leiderdorp als ge-

heel is een ruim aanbod aan locaties voor bedrijven 

en kantoren. Binnen deze sectoren loopt de vraag 

echter terug. woningbouw en zorg zijn functies 

waarbinnen nog behoefte is aan nieuw aanbo. 

Rondom het ziekenhuis is het clusteren van zorg-

functies gewenst om zowel kwalitatief als kwanti-

tatief het aanbod te versterken. 

Toekomstbeeld (scenario’s)

Rijnland zorggroep heeft in 2011 een langetermijn-

strategie ontwikkeld voor haar vastgoed. Naast 

deze strategie is ook onderzocht welke mogelijkhe-

den de zorggroep binnen het projectgebied heeft. 

De resultaten ven deze studie (bijlage 8) vormt de 

basis voor de twee scenario’s die binnen de ge-

biedsvisie voor het gebied zijn opgenomen. Het 

belangrijkste verschil tussen de twee scenario’s is 

de mogelijke invulling van het Cardea-terrein. 

Scenario 1 gaat ervan uit dat het voor de zorggroep 

haalbaar is om alle activiteiten te consolideren op 

en bij het ziekenhuisterrein.Daarmee komt de lo-

catie Leythenrode vrij voor nieuwe woon- of zorg-

gebouwen. In scenario 2 blijft Leythenrode de plek 

voor het verpleeghuis, met of zonder de plekken 

voor revalidatie. De locatie Cardea kan dan worden 

ontwikkeld voor woningbouw, met een vergelijk-

baar karakter als de omliggende woonomgeving 

(bijlage 7).
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6. Uitvoering

De gebiedsvisie is niet een op uitvoering ge-

richt plan. De visie geeft een ruimtelijk kader 

met mogelijke en wenselijke scenario’s. Deze 

kunnen in een later stadium concreet gemaakt 

worden. In deze paragraaf wordt aangegeven 

hoe met de gebiedsvisie in andere documenten 

wordt omgegaan en welke stappen na de ge-

biedsvisie volgen.

Verwante besluitvorming

Bestemmingsplan W4

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. 

Alleen ontwikkelingen die al concreet zijn en in 

een eerder stadium met een (ruimtelijk) besluit 

zijn bevestigd worden meegenomen. De ont-

wikkelingen die in de gebiedsvisie worden be-

schreven komen daarom alleen in de toelichting 

op het bestemmingsplan terug. Wanneer de 

ontwikkelingen concreet gerealiseerd kunnen 

worden zal dus het bestemmingsplan worden 

aangepast of met een omgevingsvergunning 

worden afgeweken.

Ruimtelijke structuurvisie

In het komende jaar wordt de ruimtelijke struc-

tuurvisie voor Leiderdorp gemaakt. De algeme-

ne uitgangspunten van de gebiedsvisie vormen 

de basis voor dit deel van Leiderdorp.

Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG)

Op een aantal locaties in het gebied is in het 

verleden een voorkeursrecht gevestigd. Op ba-

sis van deze gebiedsvisie is dat niet meer nodig. 

Op voorwaarde dat voor de locaties Cardea en 

Leythenrode overeenkomsten kunnen worden 

gesloten om partijen te committeren aan de in 

de visie beschreven scenario’s kan het voor-

keursrecht op alle locaties vervallen.

Projecten

Voor de drie projectgebieden worden projecten 

opgestart. In het projectvoorstel zal verder wor-

den uitgewerkt hoe de kosten van de gebiedsvi-

sie worden verdisconteerd en hoe de organisa-

tie en participatie wordt ingericht.

Zwembad en omgeving

Het project zal zo snel mogelijk een tender of 

aanbesteding organiseren. Partijen kunnen een 

voorstel doen voor integrale ontwikkeling van 

de zwembadlocatie waarin de aanleg van de 

openbare ruimte wordt meegenomen.

Uitbreiding Begraafplaats

Dit project zal eerst de exploitatie van de be-

graafplaats tegen het licht houden. Middels 

aanpassingen in graafbeleid, tariefstelling en al-

ternatieve begraafvormen moet de uitbreidings-

behoefte van de begraafplaats worden beperkt. 

Daarbij worden ook de opmerkingen en aanbe-

velingen uit de onderzoeken meegenomen.

Pas in een later stadium zal het project zich 

richten op de concrete inrichting van het pro-

jectgebied. Er kan wel haast gemaakt worden 

met het concreet maken van plannen om de 

boerderij her te bestemmen teneinde het com-

plex te behouden.

RZG en Cardea

Voor de ontwikkelingen in dit plangebied heeft 

de gemeente vooral een begeleidende rol. Wel 

is het belangrijk om met de betrokken partijen 

concrete afspraken te maken over de kosten, 

planning en afstemming met de omgeving.



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden  

verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke 

toestemming vooraf van SVP Architectuur en Stedenbouw

SVP Architectuur en Stedenbouw

‘t Zand 17

Postbus 465

3800 AL  Amersfoort

telefoon: 033 470 11 88

fax: 033 470 06 11

e-mail: info@svp-svp.nl

internet: www.svp-svp.nl

ColofonColofon

28 maart 2012

Projectnummer 2746

Ontwerp  Maartje Luisman

     Erwin Stoffer

     Karlijn Verwers

In samenwerking met Merijn Vroonhof (gemeente Leiderdorp)

     

     

Grafische vormgeving SVP Architectuur en Stedenbouw

    


