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Evaluatie ‘Hoek Merelstraat’ 
Dit project betreft de herinrichting van het bestaande openbaar gebied ter plaatse van de hoek 

Merelstraat (ontsluiting en definitieve inrichting parkeerplaatsen). 

 

Aanleiding 

De toekomstvisie 2015 was aanleiding om het Centrumplan te starten. Dit plan omvatte 14 deelprojecten waarvan 

er sprake is van het verbeteren van de verblijfsfunctie in het Centrum als ook het bijeenbrengen van diverse 

verspreid in het Centrum liggende maatschappelijke functies (bibliotheek, MOL, jongerenwerk, Sociaal cultureel 

werk).  
 

Na oplevering van de vier woontorens en de parkpromenade (onderdeel van het Centrumplan) is de hoek Laan van 

Berendrecht-Merelstraat-Engelendaal tijdelijk ingericht, grotendeels als parkeerplaats voor de bewoners van de 

vierde woontoren. Ook in het achtergelegen gebied aan de Merelstraat werden voor hen tijdelijk extra 

parkeerplaatsen aangelegd. Dit gebeurde in afwachting van planvorming voor het Centrumplein. De planning voor 

het project Centrumplein is nog altijd niet duidelijk, herinrichting Merelstraat is uitgevoerd zonder de kruising 

Engelendaal en het rechttrekken van de parkpromenade Laan van Berendrecht. 

 

Doelstelling 

Doel is om in goed overleg met de bewoners een plan te maken voor de definitieve inrichting van de Merelstraat 

vanaf Engelendaal (aansluiting kruising en promenade) tot de grens van Nieuw Buitenzorg. Het plan moet 

voorzien in voldoende parkeerplaatsen in een groene setting, en veilig en goed bereikbaar zijn.  

Omdat de riolering in de Koekoekstraat en een groot deel van de Merelstraat aan vervanging toe is, wordt ook de 

inrichting van deze straten bij de planvorming betrokken. 

 

Resultaat 

 Met een werkgroep van bewoners en landschapsarchitect is medio 2011 een ontwerp voor de buitenruimte 

gemaakt. De realisatie van het ontwerp voor de buitenruimte is door de afdeling Gemeentewerken 

meegenomen in haar groot onderhoud (vernieuwing riolering en herstraten).  

 Op 13 juni 2013 is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud en herinrichting van de Merelstraat en 

Koekoekstraat. Een jaar later is het project in 13 juni 2014 opgeleverd. 

 Een feestelijke opening heeft plaats gevonden op 9 juli 2014. Het gebied is in beheer genomen door 

Gemeentewerken 

 Een deel van de uitvoering van dit project dient te worden gecombineerd met het kruispunt 

Engelendaal/Statendaalder en zal afgestemd worden met de planning van de ontwikkelaar van de uitbreiding 

Winkelhof (project Centrumplein) en met de uitvoering van het Integraal Verkeer en VervoersPlan (IVVP). 

Dit deel van het project Hoek Merelstraat (deel kruising Engelendaal en parkpromenade) wordt nu het 

overige deel is afgerond meegenomen bij het project Centrumplein. 

 

Financiën 

Het project is binnen de vastgestelde grondexploitatie uitgevoerd.  

Het restant budget is nodig voor uitvoering van de aansluiting kruising Engelendaal-Merelstraat en rechttrekken 

parkpromenade. De uitvoering wordt opgepakt vanuit het project Centrumplein gezamenlijk met de uitvoering van 

de kruising onder het project IVVP. Het gehele restant van de grondexploitatie Hoek Merelstraat (€ 96.955,-, 

inclusief de post onvoorzien) wordt daarom overgeheveld naar de grondexploitatie Centrumplein.  

De grondexploitatie Hoek Merelstraat kan nu afgesloten worden met een nadelig resultaat van -/- € 270.798,- 

(netto contante waarde 01-01-2015). Voor deze grondexploitatie was een voorziening getroffen van € 358.595,-. 

Aangezien het resultaat minder nadelig is geworden, is er een gedeeltelijke vrijval van de voorziening. 

Het resultaat van de grondexploitatie komt ten laste van de algemene reserve bouw – en grondexploitaties (zie de 

vertrouwelijke bijlage 2b). 

De grondexploitatie is te vinden in de vertrouwelijke bijlage 3. 
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Het resultaat van de grondexploitatie Centrumplan verslechterd door de overheveling van de kostenraming Hoek 

Merelstraat. Per saldo is dit echter budgetneutraal voor het Centrumplan en de reserve bouw- en grondexploitaties. 

 

GIG - 2015 GIG - 2015 GIG - 2014 Verschil

NCW  01-01-15 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14 NCW  01-01-14

Centrumplein 1.069.445€      1.033.281€      1.130.236€      96.955-€             

Hoek Merelstraat 270.798-€        261.641-€        358.595-€        96.955€             

Totaal 798.647€        771.640€        771.640€        0-€                     

(voordelig) (voordelig) (voordelig) (nadelig)

Centrumplein / Hoek Merelstraat

 

Bij het project was nog de volgende optimalisatiemogelijkheid aangegeven. 

[O] Grondverkoop aan maatschappelijke instelling (de door hen in gebruik genomen tuin ligt 

grotendeels op gemeentegrond). De grond wordt nu tijdelijk verhuurd.  
De eventuele grondverkoop hangt samen met de ontwikkeling van de Driemasterlocatie. Mogelijkheden op de 

Driemasterlocatie voor de maatschappelijke instelling kunnen aanleiding zijn tot heroverweging van de 

beschikbaarheid over andere locaties in Leiderdorp van deze instelling. Deze optimalisatiemogelijkheid zal in het 

vervolg worden meegenomen bij het project ‘Driemasterlocatie’. 


