
Verslag van overleg van gemeente met omwonenden MEAS-locatie 30 januari 2008 
_________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: 
 
Omwonenden/wijkteam 
mevrouw  M. Bossers  (penningmeester / secretaris Stichting Wijkteam Ockenrode-Nijenrode e.o.) 
 
de heer W. Dolle (voorzitter a.i. Stichting Wijkteam Ockenrode-Nijenrode e.o.) 
(in de verslaglegging wordt gesproken van het Wijkteam) 
de heer A.J. Cool  (belanghebbende, Nijenrode 1) 
mevrouw C. Stijnen (belanghebbende, Ockenrode 14) 
mevrouw Klein (belanghebbende, Van der Valk Boumanweg 65) 
Dhr. Barends (belanghebbende Nijenrode 3) 
Dhr. H. van der Water (belanghebbende,Haaghuishof 16) 
 
Projectontwikkelaar/architect: 
 
Dhr. D. Van der Plas(vertegenwoordiger Holdingmij Van der Plas b.v.) 
Dhr. B. Mannot (architectenbureau Groosman Partners) 
 
Gemeente Leiderdorp: 
de heer C. Wassenaar (wethouder) 
de heer. R. van de Loo (senior beleidsmedewerker afdeling Beleid en Projecten) 
de heer  H. van der Bijl (beleidsmedewerker afdeling Beleid en Projecten) 
 
Het verslag wordt opgemaakt door dhr. Van der Bijl. 
_________________________________________________________________________ 
 
Start: 17:35 uur 
 
Wethouder Wassenaar heet iedereen welkom.  
 
Dhr. Dolle geeft aan dat er zeer weinig interesse is gebleken van de bewoners om deel te nemen aan 
de klankbordgroep, gezien de gebeurtenissen en houding van de gemeente in het afgelopen jaar. Er 
blijken zeer gemengde gevoelens in de wijk te zijn of er mee moet worden gepraat over de invulling 
van de buitenruimte. Het valt op dat het aantal aanmeldingen voor deelname aan de klankbordgroep 
fors afwijkt (in negatieve zin) van het aantal bezoekers voor een wijkbijeenkomst en het aantal 
bewoners dat de stichting financieel steunt in haar activiteiten. Verder geeft de heer Dolle nogmaals 
aan dat de buurt mordicus tegen de afmetingen van het bouwplan is en alles dat de wet toestaat zal 
aanwenden om het plan tegen te gaan. Het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst is daardoor 
aan de lage kant. 
Het wijkteam heeft aangegeven wel over de invulling van de buitenruimte van gedachte te willen 
wisselen, maar benadrukt nogmaals dat dit participeren in het ontwerp van de buitenruimte niet kan 
worden uitgelegd als steun aan het bouwplan. Deze opstelling kan nooit door de gemeente tegen het 
wijkteam worden gebruikt. De Gemeente Leiderdorp heeft dit reeds schriftelijk bevestigd. De heer 
Dolle dankt de gemeente voor deze bevestiging. 
Als extra argument om te kunnen meepraten voert de heer Dolle aan dat de buitenruimte bij het plan 
van de gemeente en bij het plan van het wijkteam nagenoeg gelijk is. Nogmaals wordt aangegeven 
dat het bouwplan van de gemeente niet acceptabel is, maar dat het te bebouwen gebied in eerdere 
besprekingen duidelijk en ondubbelzinnig is bepaald. Daarmee is de buitenruimte duidelijk 
aangegeven. 
 
Verder geeft de heer Dolle aan dat uitgangspunt voor de komende besprekingen moeten zijn: 

1. het besluit van de Raad van 24.09.07 (ook al is de wijk tegen de bouwplannen) 
2. de uitslag van de enquête van de bewoners van 2006/2007 
3. de wensen van de bewoners zoals geformuleerd in de wijkbijeenkomst in mei 2007. 
4. de individuele wensen van de aanwezige bewoners tijdens de besprekingen. 
 

 



Gevraagd wordt wat de spelregels zijn bij dit en volgende overleggen ten aanzien van de buitenruimte 
en op welk IBO-niveau dit is ingeschaald. 
 
De gemeente antwoordt dat het volgens IBO ingeschaald is als “raadplegend”. Het is behoorlijk gering 
waarover de klankbordgroep kan meepraten. De architect zal het plan inclusief de buitenruimte met 
daarbij verschillende mogelijkheden om de buitenruimte vorm te geven presenteren(???). Er zal 
voornamelijk worden ingezoomd op de afscherming van het achterterrein dat grenst aan de bewoners 
van  de Nijenrode en Van der Valk Boumanweg. De bedoeling is dat aanwezigen reageren en 
aangeven wat hun voorkeur hierin is. Het hele idee is een open discussie te houden en met name de 
wensen/afspraken/actiepunten vast te leggen, bijvoorbeeld m.b.t. soort groen, welke bomen. Het 
verslag van deze klankbordgroep zal gevoegd worden bij een B&W advies en, zoals iedereen weet, 
beslist uiteindelijk de raad over het bouwplan op hoofdlijnen. In de details kan, en zal indien 
redelijkerwijs mogelijk en afwegende het algemeen belang, rekening worden gehouden met wensen 
van de omwonenden.  
Op wensen of suggesties van deelnemers aan de klankbordgroep wordt óf direct óf in de volgende 
vergadering met argumenten gereageerd. 
 
Parkeren 
Mannot ligt globaal het plan toe mbt de buitenruimte. 
Geconstateerd is dat er 60 pp. inpanding zijn, 1 parkeerplaats inpandig per woning.  Dat betekent dat 
er 29/30 parkeerplaatsen in de open lucht op het achterterrein moeten worden gerealiseerd, om aan 
de parkeernorm van 1,5 pp per woning te voldoen. In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan 
waren dat er 18. 
Het valt de heer Dolle op dat in het door de Raad geaccordeerd plan sprake is van 72 parkeerplaatsen 
ondergronds in plaats van nu gepresenteerd 60 plaatsen. Hij vraagt om een toelichting. 
De heer V.d. Loo en Mannot geven een toelichting: 
Waarom is dit het geval?  

 
Er zijn bergingen in het plan opgenomen voor onder andere fietsen, deze 
bergingen zijn gepland in de kelder. 
Er is een containerruimte nodig voor de vuilcontainers, dit kost een aantal 
parkeerplaatsen, vanwege de toegang voor de vuilniswagen. 
Doordat de liften en trappenhuizen beginnen in de kelder is er minder ruimte 
in de kelder dan in het stedenbouwkundige ontwerp. 
De schets van de stedenbouwkundige gaat uit van het volledig kunnen 
benutten van de kelder op basis van een aantal m² per parkeerplaats, terwijl 
men in de technische uitwerking op praktische probleempjes stuit. 

De heer Dolle reageert hierop dat het uitgangspunt is hetgeen door de Raad is geaccordeerd, nl. 72 
parkeerplaatsen ondergronds en niet één minder.  
 
De heer Cool geeft aan dat het feit dat nu blijkt dat de ruimte voor ondergronds parkeren onvoldoende 
is, eerder aanleiding zou moeten zijn om het aantal woningen te verminderen, dan op de plaats waar 
in het stedenbouwkundige plan groen was voorzien, parkeerplaatsen te realiseren. 
 
De architect geeft aan dat er een mogelijkheid kan bestaan om het dak van de parkeergarage meer 
richting de perceelsgrens van de omwonenden te trekken. Hij zal dat bezien. Doel is om minder 
parkeerplaatsen buiten te krijgen. Bewoners vrezen stank/overlast. De bewoners hebben in de 
periode van het garagebedrijf geluid- en stankoverlast ondervonden. In tegenstelling tot de situatie in 
de periode van het bedrijf, zal deze parkeergelegenheid niet na vijven en in het weekend gesloten zijn. 
Bewoners vinden dat het leefklimaat door uitlaatgassen (en geluid) nadelig wordt beïnvloed. De heer 
Van de Loo geeft aan dat er voor de aanvraag van de bouwvergunning sowieso wordt gekeken of 
men aan de milieueisen voldoet. Als dat niet zo blijkt te zijn, kan het zijn dat het hele plan niet 
doorgaat. 
 
De heer Van der Plas geeft aan dat er voor een centrale afzuiging van uitlaatgassen in de 
parkeerkelder gezorgd zal worden.(uitlaat gaat helemaal naar boven) 
Daarnaast worden de mogelijkheden besproken  dat de parkeerkelder ondergronds wordt uitgebreid 
richting rosarium of twee verdiepingen (6 – 7,5 meter de grond in) gaat tellen. Dit zal door de architect 
verder worden bezien.  
 



Er gaan verschillende oplossingsrichtingen de ronde om het parkeren bovengronds af te schermen. 
De bovengrondse parkeerplaatsen zullen minimaal 3 meter van de erfgrens van het MEAS-terrein 
worden gesitueerd. Het idee is om op deze strook van 3 meter een aarden wal op te werpen, met 
daarop beplanting of een hekwerk. De aanwezigen prefereren een groene  beplanting boven een 
andere afscheiding.  Een beplanting (eventueel met haag) variërend van 2 tot 3 meter hoogte met 
enkele bomen wordt door de bewoners als wenselijk geacht. (Mw Stijnen vraagt de hoogte van de 
beplanting langs haar woning in aflopende hoogte te maken naar de Oude Rijn. E.e.a. dient nader te 
worden bezien als bekend is wat er met de parkeerplekken gaat gebeuren. 
Ook wordt ingebracht te bezien of het mogelijk is om de buitenparkeerplaatsen iets verlaagd aan te 
leggen ( net bovengrondwaterniveau) en/of buiten te overkappen en groen in te kleden. (actie 
architect/ontwikkelaar) In de volgende vergadering wordt hier verder over gesproken. 
 
Het is verder van groot belang dat het gehele binnenterrein inclusief eventuele parkeerplaatsen 
uitsluitend toegankelijk zijn voor bewoners en hun bezoekers. Hier moeten waarborgen voor komen. 
 
Omwonenden willen weten of de huurwoningen nu ook een parkeerplaats moeten huren wanneer ze 
een auto hebben. Men is bang dat deze bewoners de auto buiten het terrein gaat parkeren wanneer 
ze geen parkeerplaats in kelder of op het achterterrein willen huren. Duidelijk moet worden hoe dit 
wordt opgelost. Gemeente en Van der Plas zullen bezien of en hoe dit (juridisch)  geregeld kan 
worden. Zij komen hier in de volgende vergadering op terug. 
 
In/uitgang parkeren 
Het wijkteam geeft aan dat de nu voorgestelde inrit absoluut onveilig wordt geacht voor het verkeer, 
o.a. ivm het oversteken ter plaatse van de opstelstroken voor de kruising met de Laan Van Ouderzorg.  
Om die reden wordt voorgesteld de in-/uitgang van de parkeergarage en de parkeerplaats op het 
binnenterrein (via de garage) te lokaliseren aan de kant van het rosarium. De bovengrondse 
parkeerplaatsen kunnen tegen de achtergevel komen, waardoor bezoekers dicht bij de ingang zijn. De 
bewoners kijken “over” deze auto’s heen vanuit hun appartement. Hierdoor is een grotere 
aaneengesloten binnentuin mogelijk, waardoor én beter het stedenbouwkundige ontwerp wordt 
gevolgd én de nieuwe bewoners meer aan het groen op het binnenterrein hebben. 
De situatie zal door de gemeente ter plaatse van het Tankstation nader worden bekeken op 
veiligheidsaspect. Nu wordt van deze uitgang ook al zeer veel gebruik gemaakt ( ook om linksaf te 
gaan). Gemeente zal huidige cijfers van tankstation achterhalen . Toekomstige verkeersbewegingen 
volgens normering 5 bewegingen per woning is 300. 
 
De in-/uitgang aan de kant van het rosarium stuit volgens de ontwikkelaar en architect op praktische 
bezwaren(beschikbare ruimte (er zou een ruimte van 7 meter nodig zijn) ,behoud groen, gaat ten 
koste van pp), de (on)mogelijkheden van deze ingang wordt desondanks nader bezien..(actie 
architect/ontwikkelaar) Verder te bespreken in de volgende vergadering. 
 
De architect merkt op dat in de stedenbouwkundige randvoorwaarden die onderdeel waren van het 
raadsvoorstel op twee plekken de mogelijkheden van ontsluiting van het parkeerterrein/kelder is weer 
gegeven. Het huidige plan wijkt wat betreft de plaats van de in/uitrit niet af van de deze door de raad 
vastgestelde randvoorwaarden. 
 
Het wijkteam geeft aan dat de suggestie om in- en uitrit te positioneren aan de kant van het rosarium 
niet alleen is ingegeven door veiligheidsoverwegingen, maar ook vanwege de wens om een goede 
ontsluiting van de wijk te houden. In dit kader wordt aangegeven dat bij een afsluiting van de 
Ockenrode ter hoogte van het rosarium de Nijenrode regulier als tweerichtingsweg zal worden 
gebruikt. Door de breedte van de weg en het karakter van de woonwijk vinden de bewoners dit  
onacceptabel. Voorgesteld wordt om de Nijenrode eenrichtingverkeer te maken in de richting van de 
Oude Rijn en de Ockenrode één richting de wijk uit open te houden. De gemeente memoreert dat de 
raad besloten heeft de Ockenrode wèl af te sluiten, met inachtneming van motie VVD.  
 
Toegangsdeuren zijde Oude Rijn 
Het wijkteam merkt op dat er aan de zijde van het water twee paden lopen naar het appartementen 
gebouw waar twee ingangen zijn voor voetgangers. Dit strookt volgens het wijkteam niet met het 
groene karakter aan deze zijde zoals voorgesteld in het raadsvoorstel. De gemeente is van mening 
dat het slechts wandelpaden betreft en dit geen grote verandering brengt in het voorgestelde karakter. 
De architect legt uit dat door ook aan deze zijde een ingang te maken er niet een grote lange galerij 



aan de achterzijde van het complex komt. Bovendien accentueert dit de zelfstandigheid van deze 
bouwblokken. Bovendien is dat heel lastig met de niveauverschillen. 
Het wijkteam reageert hierop door aan te geven dat een ingang van het gebouw aan het binnenterrein 
op dezelfde wijze kan worden vormgegeven, dus ook zonder galerij. Daarmee wordt  aangesloten op  
het besluit van de Raad.  
 
De heer Cool geeft extra aan het niet eens te zijn met de twee ingangen aan de Ockenrode. Dit is niet 
volgens het stedenbouwkundige plan en het geeft wel degelijk een grote verandering met betrekking 
tot het oorspronkelijke groene karakter. De verwachting is ook dat bezoekers van deze woningen 
zullen gaan parkeren op de Ockenrode of de Nijenrode, hetgeen extra parkeeroverlast zal betekenen. 
Ook zal bij de bewoners van deze bouwblokken de behoefte gaan ontstaan om daar eigen tuinen aan 
te leggen. De oorspronkelijke toezegging van de gemeente is dat het openbaar groen zal betreffen. 
De andere klankbordgroepleden ondersteunen de argumenten van de heer Cool. De architect zegt toe 
dat hij dit nogmaals zal bezien. 
 
Tuinarchitect 
De architect geeft aan dat voor het complete gebied een tuinarchitect wordt ingeschakeld zodat nu 
nog niet over de soort beplanting hoeft te worden besloten. Een verzoek vanuit de omwonenden is om 
de beplanting van het rosarium in het beplantingsplan te betrekken. Zo kan er door een deskundige op 
een frisse manier naar het totale gebied van rosarium tot en met het achterterrein worden gekeken.  
De bewoners worden ook in het vervolgtraject betrokken. 
 
Parkeren Ockenrode 
De omwonenden staan positief tegenover het realiseren van 3 parkeerplaatsen tegenover Ockenrode 
14, dit ter (gedeeltelijke) compensatie van de parkeerplaatsen die nu voor het MEAS-terrein liggen en 
werden gebruikt door bezoekers van de dierenartspraktijk en nu nog door de bewoners van de 
Nijenrode. De parkeerdruk in de Nijenrode is reeds hoog volgens omwonenden en zeker gelet op de 
functie van  de bed & breakfast van de nieuwe bewoners van Ockenrode 14 is dat wenselijk. De heer 
Van de Loo zegt toe het aantal parkeerplaatsen op de Nijenrode en de Ockenrode te bekijken en 
daarmee te bezien of het aan de norm voldoet.   
 
Vastleggen plan in koopakte 
In de koopakte moet worden opgenomen hoe het groen in stand moet worden gehouden en door 
wie.(VVE) Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld een haag die ter afscherming dient van het 
parkeerterrein te hoog uitgroeit. Ook willen de omwonenden dat richting de toekomstige bewoners van 
het pand duidelijk wordt aangegeven dat het mogelijk is dat de Ockenrode na afsluiting weer open kan 
worden gesteld voor eenrichtingsverkeer. Bewoners en eigenaren van de nieuwe woningen dienen bij 
aanvang van hun contract akkoord te gaan met deze mogelijkheid en te verklaren hiertegen geen 
bezwaar te zullen maken. 
 
Motie VVD 
Het wijkteam wil graag weten hoe de motie van de VVD wordt uitgevoerd. De gemeente geeft aan dat 
deze zal onderzoeken of de situatie voor het in/uitkomen van de wijk na een half jaar na het afsluiten 
van de Ockenrode verslechtert ( of misschien wel verbetering), cq (on-)acceptabel is. Met 
vertegenwoordigers van de klankbordgroep zal dat bezien worden. Vervolgens zal het resultaat van 
deze evaluatie aan de raad worden voorgelegd en zal een beslissing worden genomen of deze 
verslechtering  toelaatbaar is of niet en zonodig de weg heropenen in één richting (In het ontwerp 
wordt voor deze aanpassing ruimte gereserveerd en voorzorgsmaatregelen getroffen. 
 
Afspraken volgende keer 
Afgesproken wordt dat 4 maart 17:30 een volgende bijeenkomst plaatsvindt waarin de architect komt 
met een meer uitgewerkt plan en antwoord geeft op de verschillende verzoeken en haalbaarheid 
daarvan.  
Uiterlijk 8 feb zal het verslag worden verspreid waarna 15 februari het wijkteam hierop haar reactie 
geeft. 
 
 
   


