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 01
^  Stedenbouwkundig Plan W4 2002

<  plangebied

N

Bovendien zorgen de horizontale schermen ervoor dat 
het verkeerslawaai in het Oude Dorp minder is geworden. 
Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. 

Eén van de te ontwikkelen gebieden binnen het W4 plan 
is de Plantage, bestaande uit het 'voormalig tennispark 
ten westen van het Essenlaantje' en het Samsomveld 
langs de Hoogmadeseweg.
In reeds gerealiseerde plannen is al gebleken dat de 
integrale aanpak (bestuurlijk, ruimtelijk en financieel) 
voor de verbreding en inpassing van de A4 heeft geleid 

AANLEIDING EN DOELSTELLING

De gemeente Leiderdorp heeft in 2002 het Steden-
bouwkundig Plan W4 vastgesteld als basis voor de 
inpassing van de A4 (met een open tunnelbak) en 
de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de 
aangrenzende gebieden binnen Leiderdorp. De open 
tunnelbak zorgt ervoor dat de barrièrewerking van de 
A4 in het Oude Dorp sterk vermindert. Het dorp wordt 
weer één geheel. 
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tot aansprekende en kwalitatief hoogwaardige projecten. 
Ook voor de Plantage is deze aanpak essentieel. Niet 
alleen om aan te kunnen sluiten op de structuur van het 
Oude Dorp, maar vooral ook vanwege de bijzondere 
ondergrond; de geschiedenis van Leiderdorp is rijk 
vertegenwoordigd in de bodem. 

De delen van het plangebied die worden bebouwd 
zullen archeologisch worden onderzocht. De resultaten 
van het onderzoek kunnen een nieuwe betekenis geven 
aan de beleving van de geschiedenis van Leiderdorp. 
Op basis van vooronderzoek zijn de verwachtingen 
ten aanzien van de informatie die nog in de bodem 
verborgen zit hoog. Opgave is om bij de uitwerking de 
archeologische betekenis van de locatie te verwerken.

Samen met een zorgvuldige aansluiting op het 
Essenpark/Wilgenpark, kan dit een nieuwe betekenis 
geven aan de beleving van de geschiedenis van 
Leiderdorp en het gebruik van de karakteristieke 
groenstructuur in het plangebied in aansluiting op de 
middeleeuwse Ommedijk, de Oude Hoogmadeseweg.

Het voorliggende Definitief Stedenbouwkundig 
Ontwerp (DSO) Plantage is een uitwerking van het 
Stedenbouwkundig Plan W4 en is door buro MA.AN in 
opdracht van de gemeente Leiderdorp opgesteld. 

Het DSO sluit aan op de vastgestelde financiële en 
ruimtelijke uitgangspunten voor de opgave en toont 
het belang van de ontwikkeling voor de gemeente 
Leiderdorp.

Het DSO geeft het raamwerk aan waarbinnen het 
plan in 2012 verder uitgewerkt kan worden tot een 
Ontwikkelingsplan. Het raamwerk bestaat uit een 
randvoorwaardenkaart, een (proef)verkaveling, en 
referentiebeelden.

^  bestaande morfologische structuur

plangebied

NN
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 02
Daarbij zijn ideeën en wensen geïnventariseerd en deze 
zijn door de gemeente getoetst op haalbaarheid. De visie 
van de stedenbouwkundige is gecombineerd met deze 
input en de financiële verplichting van de gemeente. Zo 
is een realistisch concept-DSO opgesteld. 

Dit concept is tijdens een informatieavond voorgelegd 
aan de omwonenden en vervolgens ter goedkeuring 
aangeboden aan het college.
Daarnaast heeft tijdens het proces vanzelfsprekend 
met veel disciplines afstemming plaatsgevonden. 

HET PLANPROCES

Alvorens te starten met het vervaardigen van een  DSO, 
heeft de gemeente Leiderdorp informatie over het 
gebied verzameld. 
Reeds vanaf 2007 zijn er gesprekken gevoerd met 
omwonenden van het plangebied. Vervolgens is in 
een interactieve werkbijeenkomst gewerkt aan ideeën 
voor het stedenbouwkundig ontwerp. Deelnemers aan 
deze bijeenkomst waren: een ruime afvaardiging van 
omwonenden, de gemeente Leiderdorp en buro MA.AN. 

Essenpark/ Wilgenpark

^  

^  Kerkwijk

^  luchtfoto plangebied Plantage
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In het bijzonder valt te noemen de samenwerking en 
afstemming met de provincie Zuid-Holland en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het 
behoud en de opgraving van archeologische waarden 
in de ondergrond. 

In de periode nadat het DSO in 2008 was vastgesteld 
kwam vast te staan dat het tennispark 'de Munnik' niet 
verplaatst kon worden naar de locatie Kleine Zandput.
Op 13 juli 2009 nam de raad van Leiderdorp het besluit  
het tennispark 'de Munnik' definitief te handhaven op de 
huidige locatie aan de Plantage/Hoogmadeseweg. 
Daarmee werd duidelijk dat het DSO Plantage, zoals 
vastgesteld in 2008, niet geheel gerealiseerd zou 
kunnen worden. Op 26 oktober 2009 besloot de raad 
daarom de ontwikkelmogelijkheden voor de Plantage 
opnieuw te onderzoeken. De raad besloot daarbij 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit het DSO uit 
2008 te handhaven. 

De raad van Leiderdorp besloot vervolgens in 2010, op 
basis van de onderzoeksresultaten, opnieuw te starten 
met planontwikkeling voor de Plantage, wederom op 
basis van de in het DSO Plantage uit 2008 benoemde 
randvoorwaarden en uitgangspunten. 
De raad besloot bovendien dat burgerparticipatie zich 
ditmaal kan beperken tot ´informeren en inspraak´, 
vanwege het reeds doorlopen participatietraject en de 
geboekte resultaten.

^  impressie Plantage
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^  Plantage, 1967 ^  Plantage, 1999

De Hoogmadeseweg is een oude ontginningsas en 
wordt omzoomd door oude statige lindebomen. Het 
lint wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan 
woningtypologieën en functies. 
De oude en deels ook de recente bebouwing staan veelal 
onder een hoek ten opzichte van de weg en volgen de 
oude kavelrichting. De Hoogmadeseweg sluit tegenover 
het Essenlaantje aan op de middeleeuwse Ommedijk, 
de Oude Hoogmadeseweg. 

NN NN
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DE LOCATIE

Stedenbouwkundige structuur en typologie
Het plangebied Plantage is gelegen in het Oude Dorp, 
tussen de Kerkwijk en het Essenpark en Wilgenpark.
Drie verschillende buurten omgeven de Plantage; het 
oude lint langs de Hoogmadeseweg, de Kerkwijk en het 
Essenpark/Wilgenpark. 
Het plangebied wordt deels begrenst door het tennispark 
'de Munnik', de Kom van Aaiweg en de Hoogmadeseweg.
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Ten zuidwesten van het plangebied ligt een jaren 
’30-buurt; de Kerkwijk. Het is een wijk die wordt 
gekenmerkt door geknikte gesloten en halfopen 
bouwblokken. De structuur staat haaks op de Oude 
Rijn. De woningen zijn opgetrokken uit baksteen en 
hebben rode en grijze pannen daken. Karakteristiek 
zijn de details van deze bouwstijl uit de jaren '30, zoals 
overstekken, erkers, lateien en hagen of gemetselde 
muurtjes als erfscheiding. 

Ook de Julianaschool aan de Kom van Aaiweg behoort 
tot deze wijk en kent een zelfde detailleringniveau. De 
school heeft in 2008 een nieuwe aanbouw gekregen 
Deze aanbouw sluit aan het voetpad met een blinde 
gevel voorzien van een groen talud dat overgaat in een 
sedumdak. 

Het Essenpark en het Wilgenpark zijn buurtjes met grote 
vrijstaande bungalows en villa’s op grote kavels. Veel 
bungalows zijn wit of hebben witte accenten. De wijk 
wordt gekenmerkt door een ontspannen opzet. Ruime 
kavels en brede wegen, met aan de zijkanten van de 
weg ruimte voor parkeren. Een deel van de kavels wordt 
begrensd door een sloot. De buurtjes bieden een groene 
en ruime aanblik.

^^ jaren '30-architectuur Kerkwijk
^  groensingel Samsomveld

^^ Julianaschool Kom van Aaiweg
^   Hoogmadeseweg

^^  bungalows Essenpark
^    Essenpark
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Tennishal de Munnik. Seperaat van het DSO Plantage 
worden het tennispark, de kantine  en de kleedruimtes  
de komende tijd  vernieuwd. Uitganspunt is hierbij dat de 
hoofdentree  samen met een nieuw parkeerterrein aan 
de zijde van de Hoogmadeseweg wordt gerealiseerd. De 
tennishal is reeds gerenoveerd en behoudt zijn huidige 
vorm.

Ten zuiden van de Plantage, bij het zwembad, ligt het 
Amaliaplein. Deze locatie biedt nog  ontwikkelings-
mogelijkheden voor buurt- en wijkvoorzieningen. 

Huidig gebruik
Het tenniscomplex met een aantal buitenbanen langs 
het Essenlaantje en het gebouw van de Centrale 
Organisatie van Voetbal Scheidsrechters (COVS) zijn 
door de gemeente Leiderdorp verworven. Het gebruik 
is inmiddels beeindigd en COVS is verhuisd naar het 
Weteringpark in de Munnikkenpolder. Samen met het 
naastgelegen Samsomveld, dat nu in gebruik  is als 
trapveld, is deze locatie aangewezen voor woningbouw. 
Naast het plangebied bevinden zich de tennis-
accommodaties van L.T.C de Munnik en Stichting 

^  het Essenlaantje ^^ tennispark 'de Munnik'
^   bestaande tennishal 
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Kwaliteit bestaande groenstructuur 
De grootste kwaliteit van het plangebied zijn de vele 
volwassen bomen, die het gebied een lommerrijke aanblik 
geven. Ze staan voornamelijk langs het Essenlaantje, 
het Zwarte Pad en de randen van het tennispark. Ook 
in de omgeving van de school staan (monumentale) 
volwassen bomen. Tussen het Samsomveld en het 
tennispark ligt het Essenlaantje; een lommerrijk 
fietspad begeleid door volwassen essenbomen. Het 
Essenlaantje fungeert als verbindingszone tussen ‘De 
Houtkamp’ en het gebied rondom de begraafplaats. 
Langs de sloot naast het Samsomveld staat een 
groensingel met bijzondere ecologische waarde. Door 
de gemeente Leiderdorp is een inventarisatie gedaan 
naar de kwaliteit van de bestaande bomen. Het doel is 
de bestaande groenstructuur van de groensingel, het 
Essenlaantje en het Zwarte Pad, samen met de goede 
bomen zo veel mogelijk te handhaven. 

Water
Het peilgebied waarin de Plantage ligt, stroomt af naar 
de begraafplaats. Aan de noordzijde van het plangebied 
bevindt zich achter de groensingel een hoofdwatergang. 
Deze watergang is onderdeel van het poldersysteem en 
zal dus gehandhaafd moeten worden. Onderhoud van 
deze hoofdwatergang vindt plaats met behulp van een 
vaartuig. Hiervoor is het noodzakelijk, aan bijvoorbeeld 
de Hoogmadeseweg, een plek te hebben waar een 
onderhoudsvoertuig te water kan worden gelaten. De 
hoofdwatergang stelt ook eisen aan duikers en  de 
doorvaarthoogte onder eventueel aan te brengen 
bruggen over deze watergang. De watergang die ter 
hoogte van het Essenpark grenst aan het Essenlaantje 
is onderdeel van het boezemstelsel en heeft aan 
weerszijden een boezemkade die gerespecteerd 
moet worden. Dit betekent dat er geen bebouwing 
en beplanting binnen het profiel van vrije ruimte mag 
worden gesitueerd. 
De sloot langs het Essenlaantje is een secundaire 
watergang en kan worden gedempt. Compensatie voor 
de demping van de watergang en eventuele toename 
van verharding in de Plantage is reeds gerealiseerd in 
de watergang tussen de oude boerderij aan de Oude 
Hoogmadeseweg en de Willem Alexanderlaan en de 
waterplas tussen Ranzijn en de Willem Alexanderlaan. 
Deze watergang en -plas maken onderdeel uit van de 
Kalkpolder.

^  Samsomveld, gezien vanaf de Hoogmadeseweg

^  bestaande groenstructuur 

groensingel

Zwarte Pad

Essenlaantje
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^  hoofdontsluiting

Ontsluiting
De nieuwe verkeerstructuur in dit deel van Leiderdorp 
leidt het doorgaand verkeer via de Persant Snoepweg 
en de Willem-Alexanderlaan/Simon Smitweg. 
De Hoogmadeseweg is een 30 km zone geworden met 
aan beide zijden van de straat woningen. Vooralsnog 
blijft het bestaande profiel gehandhaafd. Het tennispark 
'de Munnik' wordt eveneens vanaf de Hoogmadeseweg 
ontsloten. 
Vanuit de buurt is de wens neergelegd het plangebied 
voornamelijk vanaf de Hoogmadeseweg te onsluiten, 

Dit fietspad sluit ter hoogte van de Hoogmadeseweg aan 
op de historische Oude Hoogmadeseweg. Eén van de 
uitgangspunten voor het DSO is het inpassen van dit 
laantje als vrijliggend fietspad in het plan.

Daarnaast wordt mede op verzoek van de buurt 
de bestaande voetpadenstructuur, waaronder ook 
het Zwarte Pad, zoveel mogelijk gehandhaafd en 
opgenomen in het plan. 

om zo de onstluiting voor het Essenpark en de 
Julianaschool rondom de Schoolstraat/Kom van Aaiweg 
zo veel mogelijk te ontzien. 

Gelijk met de nieuwbouw van de Julianaschool is ook 
het parkeerterrein naast de school opnieuw ingericht en 
is het circuit voor het halen en brengen van de kinderen 
in de Schoolstraat verbeterd. 

Over de locatie loopt het Essenlaantje, een rustig 
vrijliggend fietspad begeleid door een laan van essen.

^  de Hoogmadeseweg 

Persant Snoepweg

Hoogmadeseweg

A4 + W
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m-Alexanderla
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Archeologie
Ook onder de grond bevinden zich bijzondere kwaliteiten: 
het archeologisch bodemarchief van Leiderdorp is van 
grote waarde. Op de Cultuurhistorische Waardekaart heeft 
de provincie het grondgebied van de gemeente Leiderdorp 
aangegeven als gebied met een redelijke tot zeer hoge 
trefkans op archeologische sporen. Op deze kaart zijn de 
terreinen van hoge archeologische waarde aangemerkt. 
Ten noorden van de Oude Rijn wordt het gebied gekenmerkt 
door bewoning van de bronstijd, de ijzertijd en de Romeinse 
tijd en plaatselijk vanaf het Neolithicum. 
De Romeinen hebben zich rond 12 voor Christus gevestigd 
rondom Leiderdorp en nog steeds worden hiervan sporen 
terug gevonden. Bij opgravingen zijn allerlei voorwerpen 
gevonden uit de Karolingische tijd. Bodemvondsten 
bewijzen dat het gebied van Leiderdorp in de Karolingische 
tijd (717-886) bewoond was. In 1952 vond men bij de Kom 
van Aaiweg de resten van een eerste eenvoudige dijkaanleg 
om de bewoners tegen hoge waterstanden te beschermen. 
Paalgaten wijzen op hutten en weefgewichten tonen aan 
dat men zich met veeteelt bezighield. 
Uit proefboringen is gebleken dat onder de locatie twee oude 
stroomgeulen liggen uit de Merovingische en Frankische 
periode. In één van de geulen zijn resten gevonden van 
beschoeiingen van oevers en van aardewerk. Waarschijnlijk 
heeft er in deze periode een haventje of aanlegplaats 
gelegen. Archeologisch gezien is het plangebied dus 
bijzonder interessant en van nationaal belang. Waar de 
bodem verstoord wordt zal archeologisch onderzoek 
moeten plaatsvinden. Daar waar het niet nodig is zal 
geen archeologische opgraving plaatsvinden. Gebaseerd 
op het voorliggend DSO zijn de gebieden waar geen 
opgraving plaast vindt: het Zwarte Pad, het Essenlaantje, 
de groensingel en parkzone op het Samsomveld en het 
toekomstig parkeerterrein voor het tennispark 'de Munnik'. 
Indien nodig of wenselijk kunnen deze archeologische 
resten later alsnog opgegraven worden, maar dan 
hoogstwaarschijnlijk wel met nieuwe technieken. 

Door de beeldende kunst in te zetten als middel om 
aandacht op het bodemarchief te vestigen, worden 
bewoners zich bewust van de lagen in de tijd die onder de 
grond verborgen liggen. Ook de vormgeving van het groen 
en de soortkeuze kunnen een rol spelen om meer aandacht 
op het bodemarchief te vestigen.

Het streven is de na ontwikkeling de resterende 
archeologische waarden binnen het plangebied en onder 
het naastgelegen tennispark een hogere bescherming te 
geven. Het initiatief hiervoor zal genomen worden door de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

<  De Schans van Valdez in de 
Leiderdorpse Kerkwijk. Van hieruit 
belegerden de Spanjaarden Leiden.

<  Jan van Goyen schilderde in 1622 dit 
gezicht op de Kerkwijk van Leiderdorp. 
Een goed sfeerbeeld: de Lage Rijndijk 
waarop de Hoofdstraat loopt, de oevers 
van de Rijn nog niet strak beschoeid, de 
enkele huisjes.

<  Vroegmiddeleeuwse nederzet-
tingen in vogelvlucht. Bovenaan het 
Waardeiland, links het fort Matilo, 
rechts het Frankische Leiderdorp met 
kreek en haventje bij de Kom van 
Aaiweg (tekening S. Berntsen).
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RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN

Voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

> Ontwikkel een woonbuurt met een eigen stijl.

> Pas de nieuwe buurt op een zorgvuldige manier in in de ruimtelijke structuur van de omliggende 
buurten. De opzet is een kwalitatief hoogwaardige buurt met een groen karakter.

> Houd rekening met archeologie, bouw bij voorkeur niet op de resten van de stroomgeulen. De 
archeologische kenmerken zijn inspiratie voor het stedenbouwkundig plan en dienen er   
nadrukkelijk in te worden betrokken.

> Handhaaf het Essenlaantje en de groensingel, pas het Zwarte Pad en de overige bestaande 
bomen zo veel mogelijk in. Het Essenlaantje mag niet worden uitgegeven. De breedte van de 
groensingel bedraagt minimaal 7,5 meter inclusief een schouwpad annex onderhoudsstrook 
van 1,5 meter breed aan de zijde van de hoofdwatergang. Deze strook blijft in beheer bij de 
gemeente. De rest van de groensingel kan, indien grenzend aan een kavel uitgegeven worden.

> Ontsluit de Plantage voornamelijk vanaf de Hoogmadeseweg. Het Essenlaantje moet als 
fietspad gehandhaafd worden.
 
> Het programma is vrij (binnen de financiële kaders van W4), maar de voorkeur gaat uit naar 
een ruime groene opzet met woningen in het hogere segment.

 04



15 ^  (proef)verkaveling   schaal 1:1000   
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De oude stroomgeul uit de Merovingische en Frankische 
periode op het Samsomveld krijgt een tweede leven in 
de vorm van een nieuw groen hart in het midden van het 
plan. Dit park zorgt samen met de bestaande groene 
ribben, te weten het Essenlaantje, het Zwarte Pad en 
de groensingel, voor een uniek woonmilieu en verbindt 
tevens de kleine stukjes groen in de omgeving van het 
plangebied met elkaar tot een groen netwerk. 

De ontspannen en ruime opzet van het Essenpark/
Wilgenpark is doorgezet in de nieuwe verkaveling.  

BESCHRIJVING VAN HET PLAN

Concept
De ruimtelijke kwaliteiten van de buurten in de 
omgeving, zoals de ruime en groene opzet en de rijke 
detaillering van de woningen, zijn inspiratiebron voor 
het stedenbouwkundig plan.
In het gekozen concept smelten heden en verleden 
samen tot een nieuwe laag. De bestaande (ruimtelijke) 
kwaliteit, de bestaande groenstructuur en de archeologie 
zijn de basis voor een bijzondere nieuwe buurt.

 05

^  nieuw park en bestaande groenstructuur

 ^  morfologische structuur planconcept 

NN
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Het plangebied bestaat uit kleinschalige woonmilieus 
die zijn gelegen rondom het park en het Essenlaantje. 
Ten noorden van het Essenlaantje volgt de verkaveling 
met vrijstaande woningen de historische ruimtelijke 
structuur van het gebied, die altijd haaks op de Oude 
Rijn (zuidwest-noordoost) was gericht. De oude 
stroomgeul ligt eveneens in deze richting en is zo veel 
mogelijk vrijgehouden van bebouwing. Ten zuiden van 
het Essenlaantje volgt de verkaveling de hoofdstructuur 
van het gebied en de woningen begeleiden in massa en 
hoogte de Hoogmadeseweg en het Essenlaantje. Door 
deze opdeling ontstaan woonmilieus die aansluiten 
bij de schaal en maat van de omringende wijken. Er 
ontstaat een samenhangend geheel met een rijke 
groene uitstraling. Binnen het gekozen concept zijn de 
auto’s verbannen uit het park, zo woont men straks ook 
écht aan het park. Aan de achterzijde van de woningen 
is ruimte voor ontsluiting en parkeren en ontstaan 
intieme woonhofjes. 

De woningen staan zo veel mogelijk aan het park, met 
de voorkanten naar het park toe. De oude stroomgeul is 
deels terug te vinden in de contour van het park en de 
rooilijnen van de woningen. De vloeiende rooilijnen en 
kavelgrenzen laten de woningen gedeeltelijk wegvallen 
uit het zicht en versterken de samenhang tussen het 
nieuwe park en het bestaande groen. De woningen 
krijgen aan de parkzijde een bijzondere vormgeving met 
bijvoorbeeld een loggia of een veranda. Zo wordt het 
park aan alle zijden omgeven door voorkanten, hetgeen 
de sociale veiligheid en levendigheid van het park ten 
goede komt.

^  langzaam verkeersroutes

^ onstluiting van de woonstraten

^  een nieuw parkachtig woonmilieu
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De monumentale bomen, de groensingel op het Samsomveld, 
het Zwarte Pad en het Essenlaantje blijven gehandhaafd. 
Waar mogelijk blijven ook de bestaande waardevolle bomen 
behouden. 
De groensingel op het Samsomveld krijgt een breedte van 
minimaal 7,5 m. Hij bestaat uit een boomlaag  (de kern) met 
daaronder een struiklaag (de mantel) van circa 4,5 m breed 
en aan weerszijden een kruidlaag (de zoom) van elk 1,5 m. 
De kruidlaag aan de zijde van de watergang doet tevens 
dienst als schouwpad en onderhoudspad. 

Water en groen
De bestaande watergangen worden gehandhaafd, 
uitgezonderd de watergang langs het Essenlaantje. 
Het wateroppervlak dat hierdoor verloren gaat wordt 
gecompenseerd.
De randen (beschoeiing) van de tuinen, die grenzen 
aan de hoofdwatergangen moeten worden vrijgehouden 
van bebouwing ten behoeve van het onderhoud van de 
watergang. Dit houdt in dat er geen voorwerpen op of over 
de oeverbescherming geplaatst mogen worden.

 ^  impressie van het Essenlaantje vanaf de Hoogmadeseweg 
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Om de natuurwaarde en de afschermende werking 
(tussen bestaande en nieuwe woningen) van de 
groensingel nog verder te vergroten zullen de boomlaag 
en de struiklaag uitgedund worden. Van de bomen zijn 
vooral de elzen en lindes behoudenswaardig. 
Aan de zijde van het park wordt de struiklaag 
teruggesnoeid en waar nodig herplant. De groensingel 
blijft in beheer bij de gemeente. De groensingel kan deel 
uit gaan maken van het park door deze het park in te 
laten lopen. 
In het park worden daarnaast groepsgewijs nieuwe 
bomen aangeplant. Hierdoor ontstaat een aantal 
stapstenen die schuilgelegenheid bieden aan de fauna.
De nieuw aan te planten bomen worden direct op 
eindafstand geplaatst, zodat er nadien niet gedund 
behoeft te worden in het bomenbestand (duurzaam 
boombeheer). In het Essenlaantje zijn de slechte bomen 
geïnventariseerd en voor een deel reeds gekapt. Aan 
weerszijden van het fietspad wordt de groene berm, 
waarin de bomen staan gehandhaafd. 
Bij de situering van de bezoekersparkeerplaatsen, 
gelegen aan de ontsluitingsroute langs het Essenlaantje 
aan de zijde van het Essenpark, worden de bestaande 
waardevolle oude struiken zo veel mogelijk ontzien en  
indien mogelijk worden de struiken die moeten wijken 
verplant.

In W4 verband wordt voor alle ontwikkellocaties 
een groencompensatieplan gemaakt. Bij de verdere 
ontwikkeling zal dit compensatieplan, ook wel groentoets 
genoemd, vervaardigd moeten worden. In dit plan wordt 
op een groter detailniveau ingegaan op de wijzigingen in 
de groenstructuur. Daarnaast wordt voor de te behouden 
bomen een BEA (Bomen Effect Analyse) uitgevoerd. 
Deze analyse levert de randvoorwaarden voor de bouw 
van de woningen in relatie tot het behouden van een 
goede vitaliteit van de te handhaven bestaande bomen.

^  water- en groenstructuur

NN

groensingel
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Essenlaantje

Hoogmadeseweg

Kom van Aaiweg

Essenpark
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Ontsluiting
De nieuwe buurt wordt voornamelijk ontsloten vanaf 
de Hoogmadeseweg en een klein deel vanaf de 
Kom van Aaiweg. Vanaf de Kom van Aaiweg worden 
zeven woningen ontsloten; vijf door middel van de  
doodlopende woonstraat en twee woningen maken 
vanaf deze woonstraat gebruik van het Zwarte Pad.  
Het bestaande Zwarte Pad wordt minimaal verbreed 
tot aan de bestaande woning en behoudt de uitstraling 
van een voetpad. Op de plaats waar op dit moment 
de toegang naar het Samsonveld gelegen is kruist het 

Auto’s zijn niet toegestaan in het park, de ontsluiting 
van de woningen en het parkeren geschieden via de 
woonstraten tussen de woningen in. Zo krijgt het park 
nog meer allure en wordt het een plek waar kinderen 
veilig kunnen spelen en waar je elkaar kunt ontmoeten, 
maar ook van de rust kunt genieten. 

Zwarte Pad het bestaande fietspad (het Essenlaantje). 
Hier zullen passende verkeersremmende maatregelen 
worden getroffen.

In het park en langs het Essenlaantje lopen wandelpaden 
evenwijdig aan de kavelgrenzen. Vanaf deze paden zijn 
de woningen ook aan de voorzijde bereikbaar. De paden 
in het park liggen op enige afstand van de woningen, 
zodat de privacy gewaarborgd blijft. Daarnaast kunnen 
op woning- en kavelniveau extra maatregelen worden 
getroffen om de privacy te waarborgen. 

Kom van Aaiweg

Essenpark

^   langzaam verkeersstructuur
fietsroute

langzaam verkeersroute
(wandelpaden)

Hoogmadeseweg
Ac

ac
ia

la
an

NN
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Parkeren
Bij alle woningen zijn twee parkeerplekken op eigen 
terrein voorzien. Daarnaast zijn er binnen het plangebied 
verschillende plekken beschikbaar waar bezoekers 
kunnen parkeren; aan de zuidelijke woonstraat vanaf 
de Hoogmadeseweg en aan de woonstraat langs het 
Essenlaantje. In de noordelijke woonstraat aan zijde 
van de Hoogmadeseweg is het voor bezoekers mogelijk  
informeel op straat te parkeren.

De (proef)verkaveling voldoet aan het geldend 
parkeerbeleidsplan 2012-2020 en de parkeernormen 
van de gemeente Leiderdorp en telt in totaal 2,5 
parkeerplaats per woning, waarvan 0,7 bezoekers-
parkeerplaats per woning (= 16 parkeeplaatsen) in het 
openbaar gebied.

Onderdeel van het plangebied is een nieuw parkeerterrein 
met een capaciteit van circa 40 parkeerplaatsen voor 
het tennispark 'de Munnik'. Het parkeerterrein wordt 
ontsloten vanaf de hoofdentree van het tennispark, die 
is gelegen aan de Hoogmadeseweg.

woonstraat

langzaam verkeersroute met 
medegebruik voor auto-
ontsluiting van 2 woningen

openbare parkeerplaatsen

parkeren op eigen terrein

^  parkeren en wegenstructuur

NN

Kom van Aaiweg

Essenpark

Hoogmadeseweg
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woning toch het gevoel heeft in een park te wonen, 
zonder dat de privacy wordt geschonden. Zo ontstaat 
een natuurlijke overgang van privé naar openbaar en 
krijgt het wonen aan het park een extra dimensie. In het 
ontwikkelingsplan zullen hiervoor oplossingen worden 
onderzocht en uitgewerkt. 

Om de woningen aan het park optimaal te laten 
gebruikmaken van de zon, kan er afhankelijk van de 
architectonische uitwerking, aan de voorzijde voor een 
terras, loggia, veranda, serre of oplossing met een 

van de woningen (bijvoorbeeld door de rooilijnen te 
laten verspringen) versterkt de groene en ruime opzet 
van het plan.

Naast bijzondere woningtypes vraagt de opzet van de 
nieuwe buurt ook om bijzondere oplossingen voor de 
overgangen van privé naar openbaar. De woningen staan 
zo dicht mogelijk aan het park. Specifieke oplossingen 
voor de overgang van privé naar openbaar zorgen 
ervoor dat de wandelaar in het park een natuurlijke 
afstand tot de woning bewaart en dat men vanuit de 

Woningtypologie 
De ondergrond en de bestaande en nieuwe kwaliteiten 
zijn op de Plantage geïntegreerd en vormen samen 
een nieuwe groene wereld, die de basis is voor een 
bijzonder woonconcept. 

De gekozen woningtypologie zal dit stedenbouwkundig 
concept versterken en vormt een eenheid met de 
openbare ruimte/het park. 
De vrijstaande woningen geven het park een bijzonder 
aanzien. Het benadrukken van het individuele karakter  

^  proefverkaveling (bebouwing indicatief)

NN

>  schetsen woningtypologie entree vanaf het 
park en positionering garage/parkeerplaatsen 
(bebouwing indicatief)                                          
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vergelijkbaar effect worden gekozen. Wanneer wordt 
gekozen voor een voortuin die grenst aan het park, zal 
deze worden voorzien van een passende erfafscheiding. 
Dit kan bijvoorbeeld een lage haag of stalen hekje zijn. 
Voorop staat dat er sprake moet zijn van een uniforme 
oplossing voor alle aan het park grenzende voortuinen 
en dat de gekozen oplossing uitdrukking geeft aan de 
relatie tussen de architectuur en de openbare ruimte. 
Een hekje moet bij voorkeur wegvallen tegen de 
achtergrond en een transparante of lichte kleur hebben.

De twee vrijstaande woningen aan de Hoogmadeseweg 
op het voormalige Samsomveld grenzen met de (zij)tuin 
aan de hoofdwatergang. Hoge erfscheidingen langs de 
waterkant zijn vanuit het beeld en toekomstig onderhoud 
ongewenst. De voorkeur gaat uit naar geen of een lage 
groene erfscheiding.

De keuze voor de ontsluiting van de woningen middels 
woonstraten aan de achterzijde is aanleiding om de 
woningtypologie alzijdig te maken of bijvoorbeeld 
de entree aan de zijkant te situeren. De ruimtelijke 
kwaliteit van de achterstraat wordt sterk bepaald door 
een zorgvuldige uitwerking van de woningtypologie 
in samenhang met de garage of berging, de twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein en erfafscheidingen. 

<  referentiebeelden overgang openbaar/privé,  
positionering veranda's

veranda onderdeel van hoofdvolume woningen op plint aan het park

woningen op terp aan het park

doorstekend dak als verandaveranda als apart volume

veranda als apart volume

overstek als veranda
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^  randvoorwaardenkaart   schaal 1:1000
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RANDVOORWAARDEN EN BEELDKWALITEIT

Randvoorwaarden
De randvoorwaardenkaart geeft aan wat de randvoorwaarden zijn voor de 
verdere uitwerking en welke onderdelen van het stedenbouwkundig plan 
vastliggen. De onderliggende verkaveling is indicatief. 

Voor de beeldkwaliteit van de woningen en de openbare ruimte gelden de 
volgende randvoorwaarden:

>  Ontwerp de woningen zo veel mogelijk als individuele woningen, zodat 
een open en minder massaal beeld ontstaat.

>  Laat de parkachtige opzet van de wijk terug komen in de architectuur. 
De architectuur benadrukt de open parkachtige sfeer en volgt de vloeiende 
lijnen van het park. Gedacht wordt aan een Engelse stijl.

>  Ontwerp de woningen met een sprekende kapvorm in aansluiting op 
de omgeving. 

>  Ontwerp de openbare ruimte en de woningen als een eenheid. Met name 
de vormgeving van de overgang van privé naar openbaar kan bijdragen 
aan de parkachtige opzet en de relatie tussen woning en openbare ruimte 
tot uitdrukking brengen.

>  Geef de openbare ruimte een parkachtige uitstraling, die refereert 
aan de Engelse landschapsparken, waarbij gestreefd wordt naar een 
natuurlijke balans in gebruik en beeld door voor onderhoudsvriendelijk 
groen te kiezen. Speelplekken moeten aansluiten bij deze parksfeer.

>  Verwijs in de openbare ruimte nadrukkelijk naar de archeologische 
resten.

>  Ontwerp een uniforme erfscheiding voor de  woningen aan het park. 

>  Voorzie de zijtuinen van de woningen die aan het openbaar gebied 
grenzen van een duurzame erfscheiding, bij voorkeur een hoge haag of 
andere groene erfscheiding.

>  Laat de kwaliteit van de woonstraten aansluiten bij de rest van het plan.

^  impressie plangebied Plantage
(bebouwing indicatief)
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Speelplekken moeten passen in de vormgeving van 
het park. Dus geen standaard speeltoestellen, maar 
bijvoorbeeld speelaanleidingen  die refereren aan de 
historie van de Plantage.

Beeldkwaliteit openbare ruimte
De openbare ruimte heeft het karakter van een park in 
de Engelse landschapsstijl, zoals de parken van Zocher. 
Het park ligt als een golvend grastapijt midden in 
de nieuwe buurt en omsluit het Essenlaantje en de 
bestaande groenstructuur. Kleine hoogteverschillen en 
boomgroepen zorgen voor accenten en brengen diepte 
in het park. In de zomer zorgen de boomgroepen voor 
schaduw. Naast de gebogen paden, golvende gazons, 
hoogteverschillen en boomgroepen werkte Zocher ook 
met struikpartijen, paviljoens en beeldengroepen.

Belangrijk in zijn ontwerpen waren de verschillende 
zichtlijnen die naar een bepaald punt, doorkijkje of 
beeldengroep leidden. Ondanks de beperkte schaal 
van het nieuwe park zijn deze ontwerpelementen van 
Zocher uitermate geschikt om toe te passen. 
De paden in het park zijn bij voorkeur uitgevoerd in 
asfalt. Om de landschappelijke opzet van het park te 
benadrukken is het mogelijk halfverharding in de toplaag 
van het asfalt te walsen. Hierdoor ontstaat de uitstraling 
van een pad met halfverharding en de functionaliteit van 
een normaal asfaltpad.

^  referentiebeelden park

woning onderdeel van sfeer park

woning onderdeel van sfeer park

parkinrichting met bestaande bomen
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Beeldkwaliteit woningen
De woningen krijgen een sprekend uiterlijk, doordat ze 
direct aan het park grenzen en de overgang van privé 
naar openbaar op een bijzondere manier is opgelost. 
Daarmee refereren ze aan de jaren ’30- woningen van 
de Kerkwijk met hun rijke detaillering en specifieke 
oplossingen voor de overgangen van privé naar 
openbaar. Door de gekozen stedenbouwkundige opzet 
houdt de sfeer van het plangebied het midden tussen 
een tuindorp en een engels parklandschap. Het karakter 
van de woningen kan daarbij aansluiten door deze in 
Engelse stijl te ontwerpen.

Woningen en park vormen op die manier samen een 
Engels landschap. Iedere woning krijgt een garage of 
berging in de achtertuin, met daarnaast of er voor twee 
opstelplaatsen. De garages of bergingen hebben een 
vriendelijke uitstraling. Naast de twee parkeerplaatsen 
per woning op eigen terrein worden ook de aangegeven 
parkeerplaatsen voor  bezoekers gerealiseerd.

De parkeerplaatsen zullen op een landschappelijke 
manier worden ingepast, door ze te omzomen met 
hagen. De woonstraten worden uitgevoerd in een 
klinkerverharding in samenhang met de woonkavels, 
zodat een vriendelijke woonstraat met een hoog 
kwaliteitsniveau en een groene aanblik ontstaat.

^  referentiebeelden kapvorm / volume

smal en rijzig volume / kopgevelsmal en rijzig volume / kopgevel

mogelijk asymmetrisch volume

eenheid aanbouw / hoofdgebouw eenheid aanbouw / hoofdgebouw eenheid aanbouw / hoofdgebouw

detaillering dak en gevel

mogelijk asymmetrisch volume mogelijk asymmetrisch volume
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gemetseld met hekwerk (zijkant/achterzijde)haag (zijkant) hekwerk met beplantinghaag (zijkant/achterzijde)

^  referentie erfafscheidingen woonstraten

^  referentie erfafscheidingen

parkeervak met pergola en begroeid hekwerk groene inpassing parkeren parkeervak

lage haag (parkzijde)

sfeerbeeld achterstraat: luchtig begroeid hekwerk
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 ^  impressie park vanaf het Essenlaantje



 
30

alternatieven onderzocht. De drie varianten op de 
proefverkaveling tonen de in het DSO opgenomen 
flexibiliteit voor het zuidelijk plandeel met behoud van 
de ruimtelijke uitgangspunten  en inpassing van de 
functionele aspecten, zoals de ontsluiting middels de 
woonstraat en de noodzakelijke parkeerplaatsen. 

Flexibiliteit DSO
Het voorliggend DSO is ruimtelijk en financieel integraal 
opgesteld. De proefverkaveling is niet alleen gebaseerd 
op de gewenste ruimtelijke kwaliteit maar ook op de 
financiële  haalbaarheid. Daarnaast is het wenselijk 
binnen het DSO met behoud van de opgestelde 
randvoorwaarden te kunnen inspelen op veranderende 
marktomstandigheden of gewijzigde inzichten. 
Tijdens het planproces is voor het zuidelijk deel 
aansluitend op het tennispark 'de Munnik'  een aantal 

gemetseld met  hekwerk

^  flexibiliteit zuidelijk plandeel DSO

variant A (10 2-onder-1 kapwoningen, 1 vrijstaand) variant B (12 2-onder-1 kapwoningen) variant C (1 3-onder-1 kapwoningen, 8 2-onder-1 kapwoningen, vrijstaand)
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Archeologie en de geschiedenis van Leiderdorp in 
relatie tot beeldende kunst
Door de inwoners van Leiderdorp bewust te maken 
van de geschiedenis van het dorp, kan de binding met 
het dorp en de regio worden versterkt. Het in beeld en 
onder de aandacht brengen van de geschiedenis, het 
cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waarden, 
draagt tevens bij aan het versterken van de identiteit 
van Leiderdorp. 

Voor de Plantage heeft de aanwezigheid van 
cultuurhistorische elementen, zoals de (Oude) 
Hoogmadeseweg, het Essenlaantje en de op de Oude 
Rijn gerichte ruimtelijke structuur, samen met de 
aanwezigheid van een rijk bodemarchief geleid tot een 
planconcept waarbij de oude en nieuwe waarden en 
kwaliteiten met elkaar zijn geïntegreerd. 

Beeldende kunst biedt de  mogelijkheid het verleden van  
het gebied zichtbaar te maken op de locatie. Het doel is 
de bewoners van de Plantage te prikkelen en bewust 
te maken van de ‘harde schijf’ met de geschiedenis 
van Leiderdorp, die als onzichtbare laag onder het park 
opgeslagen ligt. Gecombineerd met educatie ontstaat 
een breed gedragen concept, waarin alle disciplines 
samen een integraal plan opleveren. 

Naast het bodemarchief is er nog een ander aspect in 
de geschiedenis van Leiderdorp dat door middel van 
beeldende kunst tot uitdrukking kan worden gebracht in 
de openbare ruimte. Het betreft de keramische industrie 
die vroeger de oevers van de Oude Rijn domineerde. 
Deze traditie is nog niet geheel verloren gegaan; langs 
de Does staat Kleiwarenfabriek Ginjaar die nog steeds 
ambachtelijk bouwkeramiek produceert. Dit sluit aan op 
het beleid van de gemeente Leiderdorp ten aanzien van 
beeldende kunst in de openbare ruimte.

 ^  impressie plangebied Plantage
(bebouwing indicatief)
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Geluidhinder
Het plangebied ligt binnen de zone van de A4, de 
Persant Snoepweg en de Willem-Alexanderlaan. Het 
geluid van de A4 en de Willem-Alexanderlaan levert 
geen belemmering op voor het plan. Uit een indicatieve 
berekening voor de Persant Snoepweg blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de grens van het 
uit te werken gebied marginaal wordt overschreden. 
De uiteindelijke geluidsbelasting op de gevel van de 
nieuwe bebouwing is afhankelijk van het uiteindelijke 
plan en de hoogte van de gebouwen. In het geval de 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden zal een hogere 
waarde moeten worden aangevraagd. De geluidsbelasting 
ligt naar verwachting onder de maximaal te verlenen 
hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder en het 
beleid van de Omgevingsdienst West-Holland. 
De overige wegen in en rond het plangebied zijn 30 
km/u wegen. Deze wegen hebben geen wettelijke zone. 
Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet wel worden 
beoordeeld of deze wegen een belemmering opleveren 
voor het plan. Dit zal worden meegenomen bij de verdere 
uitwerking van het plan.

OVERIGE BELEIDSPUNTEN EN VERVOLGSTAPPEN

Duurzame stedenbouw
Het regionaal beleidskader Duurzame Stedenbouw 
is van toepassing op de Plantage. De ambities in dit 
beleidskader zijn meegenomen in de planontwikkeling 
en waar mogelijk in het plan verwerkt.
Relevante basisambities worden gehaald, voor zover 
in dit planstadium aan de orde, en in een groot aantal 
gevallen worden de extra ambities gehaald. 

 07
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Luchtkwaliteit
Het Masterplan W4, waar de Plantage onderdeel van uit maakt, is 
opgenomen als IBM-project (in betekenende mate project) in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) onder 
nummer 1469. Projecten die zijn opgenomen in het NSL behoeven 
geen afzonderlijke toetsing aan de luchtkwaliteit. 
Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening is afgewogen of het 
aanvaardbaar is om de Plantage te realiseren, waarbij is getoetst 
aan de ambities van het regionaal beleidskader voor duurzame 
stedenbouw. De Plantage voldoet aan deze ambities. 

Milieuzonering
Het plangebied ligt naast het bestaande tennispark 'de Munnik'. 
Het bouwen van woningen binnen de milieucontour (30 meter) van 
het tennispark is pas mogelijk als sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. Uit reeds uitgevoerd lichtonderzoek blijkt dat 
eventueel lichthinder geen belemmering vormt voor de ontwikkeling 
van de Plantage. 
De grenswaarde voor de geluibelasting op de gevels van de 
omliggende woningen is gesteld op 50 dB(A). Uit onderzoek 
blijkt dat een aantal van de nieuw te bouwen woningen zich 
gedeeltelijk binnen de berekende  50- dB(A) contouren bevindt. In 
de vervolgfase moet bekeken worden welke maatregelen getroffen  
zullen worden om de geluidbelasting op de gevels te verminderen.

Bodem
Uit reeds beschikbare bodemonderzoeken blijkt dat de bodem niet 
noemenswaardig is verontreinigd. Bij de verdere ontwikkeling zal 
een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit omdat de 
resultaten zijn verouderd of sprake is van een indicatief onderzoek.

Externe veiligheid
Binnen en in de nabijheid van het plangebied bevinden zich 
geen functies waardoor de normen voor externe veiligheid 
(plaatsgebonden en/of groepsrisico) worden overschreden.
 
Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van het stedenbouwkundig plan is getoetst. 
Voor zover in dit planstadium aan de orde voldoet het plan.

Vervolgstappen en fasering 
Het stedenbouwkundig plan geeft een (proef)verkaveling 
en referentiebeelden voor de eindsituatie en daarnaast 
een randvoorwaardenkaart. Het DSO Plantage zal door de 
ontwikkelende marktpartij verder worden uitgewerkt tot een 
omgevingsvergunning. Daarbij is de randvoorwaardenkaart bindend 
en de (proef)verkaveling met bijbehorende referentiebeelden 
leidend in de uitwerking. Randvoorwaarden ten aanzien van 
erfafscheidingen zullen waar nodig ook bij uitgifte als voorwaarden 
in de koopcontracten worden opgenomen.
Het terrein kan bouwrijp gemaakt worden nadat het voormalige 
gebouw van COVS is gesloopt en de archeologische opgraving is 
afgerond.

^  montage van verkaveling in luchtfoto
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