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Inleiding
Inleiding

1.1 Aanleiding
Het Trekvaartplein is in het begin van de jaren ‘70 aangelegd als een regionaal
woonwagencentrum. Veel van de bewoners wonen er al sinds de aanleg
van de eerste circa 80 standplaatsen. Inmiddels zijn daar veel bewoners
op overstaandersplaatsen bijgekomen en staan er circa 135 woonwagens,
waarvan er enkele leeg staan. Voor zover nu bekend wonen er circa 125
huishoudens. De bewoners van het Trekvaartplein zijn bijzonder gehecht aan
hun woonsituatie en de sterke sociale verbanden op het plein. Toch is er ook
sprake van sociale achterstanden en van frictie.
Het terrein van het woonwagencentrum Trekvaartplein is zeer dicht bebouwd.
Volgens de huidige bouwregelgeving staan ook de woonwagens op de 80
officiële standplaatsen veel te dicht op elkaar. Daardoor is een brandonveilige
woonbuurt ontstaan met een onacceptabel lage leefkwaliteit. Er is sprake van
veel achterstallig onderhoud en (versterking van) de handhaving wordt sterk
bemoeilijkt door de rommelige en onoverzichtelijke situatie en een gebrek
aan een goed planologisch regime. Ook is de grond plaatselijk vervuild en
laat de inbedding van het Trekvaartplein in Leiden te wensen over. De locatie
ligt achteraf en afgesloten. Bij de komst van de nieuwe woonwijk Poelgeest
in de gemeente Oegstgeest is de geïsoleerde ligging verminderd maar is de
afgeslotenheid blijven bestaan. De meeste regionale woonwagenlocaties
in Nederland zijn inmiddels gedeconcentreerd. In Leiden is daar nooit toe
gekomen. Dat heeft gemaakt dat het Trekvaartplein is tot wat het nu is,
met alle sterke en zwakke kanten en is herstructurering en gedeeltelijke
deconcentratie noodzakelijk en zeer gewenst.
Het Trekvaartplein was tot voor kort in beheer bij het regionaal
woonwagenschap. Alle deelnemende gemeenten zijn inmiddels uit het schap
getreden, waardoor het woonwagencentrum de verantwoordelijkheid is
geworden van de gemeente Leiden.
Al vele jaren zijn er plannen gemaakt voor de verbetering en vernieuwing
van het woonwagencentrum Trekvaartplein, maar er is nooit een raadsbesluit
genomen. In het collegeprogramma 2006-2010 heeft het college zichzelf
de opdracht gegeven om op korte termijn voortgang te brengen in het
langlopende dossier van het Trekvaartplein. In het huidige coalitieakkoord
2008-2010 streeft het college van burgemeester en wethouders ernaar een
besluit te nemen over de herinrichting van het Trekvaartplein en de inrichting
van woonwagencentrum Roomburg. De jaren van discussie en plannenmakerij
hebben tot verwachtingen geleid bij de bewoners van het Trekvaartplein.
Onder hen leeft de sterke behoefte aan een verbetering van de woonsituatie
en aan duidelijkheid over de toekomst.
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In deze Nota van Uitgangspunten wordt een voorstel gedaan voor de
herinrichting van het Trekvaartplein. Ook worden twee andere deelopgaven
besproken, te weten de nieuwe ontsluitingsweg voor Poelgeest en het
verbeteren van de Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein.
Daarmee vormt deze Nota van Uitgangspunten voor Trekvaartplein en
Omgeving de basis voor de gemeenteraad om een Projectbesluit te nemen,
zoals dat is vastgelegd in het Planproces Leiden.

1.2 Bestuurlijk kader
Het bestuurlijke kader voor deze Nota van Uitgangspunten is drieledig:
1. Besluit tot herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie van het
Trekvaartplein
2. Bestuursovereenkomst inzake ontsluiting Poelgeest en Trekvaartplein
(o.m.)
3. De wens om de Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein op te
knappen
Besluit tot herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie van het
Trekvaartplein
Het college heeft op 22 december 2006 het principebesluit genomen om te
komen tot een herstructurering en gedeeltelijke deconcentratie van het
Trekvaartplein (besluitnr. 06.1570). Hierbij wordt het woonwagencentrum
Trekvaartplein niet op basis van aantallen, maar op basis van
stedenbouwkundige kwaliteitscriteria opnieuw ingericht, zodat er een
geïntegreerde, leefbare en als zodanig herkenbare woonwijk ontstaat.
Het aantal standplaatsen zal daarbij een afgeleide zijn van de kwaliteit.
Aangezien niet alle huidige rechthebbende bewoners op het Trekvaartplein
gehuisvest zullen kunnen worden zal tevens uitgeweken moeten worden
naar Roomburg (maximaal 30 standplaatsen) en één locatie in Oegstgeest.
Op verzoek van B&W wordt dit principebesluit uitgewerkt in een concreet
projectbesluit, dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Voor de locatie in Oegstgeest is in onderstaande bestuursovereenkomst
afgesproken dat de gemeente Oegstgeest een woonwagenlocatie realiseert
voor maximaal 10 woonwagens vóór 18 oktober 2016. Leiden verzorgt de
toewijzing.
Bestuursovereenkomst inzake ontsluiting Poelgeest en Trekvaartplein (o.m.)
De opgave voor een tweede ontsluitingsweg voor Poelgeest en Trekvaartplein
vloeit voort uit een convenant tussen de gemeenten Leiden en Oegstgeest
van 17 oktober 2006. Hierin is afgesproken dat de gemeente Leiden de nieuwe
ontsluiting realiseert tussen de Hugo de Vrieslaan en de Oegstgeesterweg,
met een vaste bijdrage van Oegstgeest. Het tracé loopt over de kop van het
Trekvaartplein, waar voorheen de sloperij was. Leiden en Oegstgeest zien af
van de aanleg van een tunnel, gelegen onder het spoor tussen de Merenwijk
in Leiden en Poelgeest in Oegstgeest. Ook is afgesproken dat de gemeente
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Oegstgeest een woonwagenlocatie realiseert voor maximaal 10 woonwagens
vóór 18 oktober 2016. Leiden verzorgt de toewijzing. Het convenant bevat
geen afspraken over het beheer van deze nieuwe brug. Dit convenant is
goedgekeurd door de gemeenteraad van Leiden op 13 december 2006.
Opknappen Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein
De Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein loopt over een dijk met
woonboten in de Haarlemmertrekvaart. De weg is smal en in slechte staat. De
aanblik en de beleving van de dijk en de Haarlemmertrekvaart laten sterk te
wensen over. Ook de dijk is aan een opknapbeurt toe.
Samengevat luidt de projectopdracht als volgt:
Herstructureer de woonwagenlocatie Trekvaartplein op basis van
stedenbouwkundige kwaliteit. Leg door de kop van het gebied een nieuwe
verbinding naar Poelgeest aan. Binnen deze opdracht valt ook de toewijzing
voor de woonwagenlocatie op Roomburg en die in Oegstgeest. Tot slot is de
reconstructie van de Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein aan
de opgave toegevoegd.

1.3 Ligging en plangebied
Het Trekvaartplein ligt in de gemeente Leiden, op korte afstand van het
centrum. Het gebied ligt op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest.
Aan de oostzijde van het Trekvaartplein, ligt de Oegstgeestse wijk
Poelgeest. Aan de westzijde grenst het gebied aan de Haarlemmerweg en
de Haarlemmertrekvaart. Ten zuiden van het Trekvaartplein ligt tennisclub
Unicum met daarachter op een talud een belangrijke spoorverbinding tussen
Leiden en Schiphol. Het Trekvaartplein wordt vanuit Leiden ontsloten via een
(verborgen) onderdoorgang onder het spoor, waardoor het gebied in de luwte
ligt.
Het plangebied Trekvaartplein en omgeving bestaat uit het Trekvaartplein
zelf, de ruimte voor de nieuwe ontsluitingsweg en de Haarlemmerweg ter
hoogte van het Trekvaartplein. Deze drie deelopgaven vallen elk binnen een
eigen exploitatiegebied. Vanzelfsprekend is voor de inpassing naar een ruimer
gebied gekeken: het studiegebied.

1.4 Leeswijzer
Deze Nota van uitgangspunten is een omvangrijk document geworden. In
het volgende hoofdstuk wordt het gevolgde proces en het gevoerde overleg
beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige situatie met de knelpunten en
geeft dus ook de noodzaak weer voor de voorgestelde ingrepen. In hoofdstuk
4 zijn de gehanteerde uitgangspunten en criteria voor stedenbouwkundige
kwaliteit puntsgewijs op een rijtje gezet. Hoofdstuk 5 bevat de kern van
het voorstel. Hier wordt de oplossing in de vorm van het schetsontwerp
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gepresenteerd en beschreven. In hoofdstuk 6 wordt op enkele belangrijke
planaspecten dieper ingegaan. Hoofdstuk 7 blikt vooruit naar de verschillende
beheersaspecten van het project, zoals tijd, geld en organisatie. De drie
deelopgaven komen in elk hoofdstuk terug.
Voor de woonwagenbewoners is het schetsontwerp (hoofdstuk 5) interessant
plus de paragrafen 6.2 over standplaatsen en 6.3 over toewijzing. De
bewoners van de woonboten wordt aangeraden om vooral de beschrijving
van de dijk in paragraaf 3.5 te lezen en de nieuwe invulling van de dijk. Alle
omwonenden zijn belanghebbenden bij de brug en de aanpassingen van de
verkeerstructuur. Een verantwoording van het onderzoek staat in paragraaf
2.3. Nut en noodzaak wordt uitgelegd in paragraaf 3.4 en een beschrijving
van de oplossing in paragraaf 5.4. Tot slot wordt in paragraaf 6.1 ingegaan op
enkele specifieke verkeersaspecten.
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Gevolgd proces en communicatie

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het planproces, de communicatie en de
inbreng van verschillende partijen.

2.1 Plan van Aanpak
Om te beginnen heeft de gemeente Leiden een Plan van Aanpak voor de
drie opgaven opgesteld. Dit Plan van Aanpak vormde, voor wat betreft
de ontsluitingsweg, ook een verplichting uit de bestuursovereenkomst
met Oegstgeest en is daarom op 25 juni 2007 naar wethouder De Kok van
Oegstgeest gestuurd en op 10 juli gepresenteerd en met instemming
ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest.
Inzet van de aanpak is om in de eerste plaats voor het hele gebied een
Nota van Uitgangspunten op te stellen. De Nota van Uitgangspunten (NvU)
bevat het tracé voor de brug en weg, de opzet van het Trekvaartplein en de
uitgangspunten voor de dijk. Daarmee wordt bereikt dat de drie deelopgaven
in samenhang worden uitgewerkt en uitgevoerd. Na inspraak neemt de
gemeenteraad van Leiden hierover een projectbesluit (go/nogo-besluit). Na
dit besluit worden de drie deelprojecten afzonderlijk verder uitgewerkt en
uitgevoerd. Door de deelopgaven als drie deelprojecten op te pakken wordt
voorkomen dat oponthoud in het ene deelproject onnodig tot oponthoud
elders leidt.
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2.2 Organisatie en overleg
De herstructurering van Trekvaartplein maakt deel uit van de totale
opgave voor projectbureau woonwagenzaken Leiden. Van daaruit worden
alle activiteiten afgestemd op het gebied van sociaal maatschappelijke
ondersteuning, fysieke herstructurering en ruimtelijke handhaving. Ook
de communicatie en herhuisvesting worden aangestuurd vanuit het
projectbureau.
Deze concept Nota van Uitgangspunten is voorbereid in een gemeentelijk
planteam met vertegenwoordigers van de verschillende vakafdelingen, de
externe stedenbouwkundige en vertegenwoordigers van Oegstgeest, de
Milieudienst West-Holland en Portaal.
Op gezette tijden vindt overleg plaats met de ambtelijk en de bestuurlijk
opdrachtgever. Met de bewoners van het Trekvaartplein is een werkgroep
ingericht voor de herstructurering. Ook met bewoners van de woonboten en
van Poelgeest heeft een aantal malen overleg plaatsgevonden (zie 2.4).

2.3 Werkstappen Nota van Uitgangspunten
De Nota van Uitgangspunten is in de volgende werkstappen gemaakt:
1. inventarisatie en uitgangspunten
2. scenario’s nieuwe ontsluitingsweg
3. schetsontwerp Trekvaartplein e.o.
4. integraal tekstboekje (de Nota van Uitgangspunten)
Werkstap 1: Inventarisatie en uitgangspunten
Voor de woonlocatie is stedenbouwkundige kwaliteit leidend. Daarom is
eerst bepaald wat de huidige knelpunten zijn en wat de uitgangspunten zijn
voor een nieuw plan. Kwaliteit betekent in grote lijnen dat het terrein goed
is ingebed in de omgeving, tweezijdig is ontsloten, hoogwaardig is ingericht
en goed te beheren is. De standplaatsen kunnen allerlei woonvormen mooi
en brandveilig accommoderen en er wordt ruimte gereserveerd voor een
eventueel nieuw buurthuis.
Voor de nieuwe ontsluitingsweg is eerst de bestaande situatie in kaart
gebracht en zijn de uitgangspunten opgesteld. Uitgangspunt is dat de weg
ruimtelijk goed is ingepast, met zo min mogelijk overlast voor de omliggende
woningen en woonwagens en verkeersveilig is. De brug is hoog genoeg om
de pleziervaart doorgang te bieden. Ook is er aanvankelijk van uitgegaan
dat de dijk niet onderbroken en omgelegd mocht worden. De dijk vormt
een historisch structuurelement met een waterkerende functie en is een
veelgebruikte doorgaande fietsroute.
Voor de dijk is in een workshop met alle betrokken partijen en instanties
bekeken wat de huidige situatie is en welke knelpunten er zijn. Daarna is
verwoord wat er zou moeten gebeuren met de dijk.
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Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

maart 2008

De uitkomst van de inventarisatie van de bestaande situatie is te vinden in
hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bevat een lijst met gehanteerde uitgangspunten voor
de drie projectonderdelen.
Werkstap 2: scenario’s nieuwe ontsluitingsweg
Deze werkstap had tot doel om middels een aantal scenario’s tot een
wenselijk tracé te komen voor de nieuwe ontsluitingsweg en de brug. In
dit hele proces is op ambtelijk en bestuurlijk niveau nauw afgestemd met
Oegstgeest. Dit bleek een lastig proces. Uit de opgave en de uitgangspunten
vloeit onder meer voort dat er een tracé nodig is van circa 200 meter om, met
acceptabele hellingpercentages voor fietsers, tot een vrije doorvaarthoogte te
komen van 2,20 meter boven de Trekvaart en weer aan te sluiten op bestaand
maaiveld. Een min of meer rechtstreeks traject bedraagt minder dan 150
meter. Om die reden moet er extra ruimte gevonden worden door een bocht in
het tracé te brengen. Er zijn in totaal acht scenario’s bekeken.
1. ‘Boog Noord’
In dit scenario beschrijft het tracé een bocht naar het noorden. De
aansluitingen zijn verkeersveilig en doen tevens dienst als ontsluiting van
het Trekvaartplein. De vaste brug ligt noordelijker dan de oude bouwbrug, om
de vrije doorvaarthoogte van 2,20 meter te bereiken. De ruimtelijke impact is
relatief groot. Het talud komt dicht bij de tuinen van de Hugo de Vrieslaan. Het
fietspad en de sloot langs de Broekweg worden onderbroken. Het doorgaande
fietsverkeer over de dijk vergt een gebouwde verdieping van de dijk.
2. ‘Boog Zuid’
Dit tracé beschrijft een bocht naar het zuiden. Deze gaat het verst weg van de
woningen van Poelgeest, maar weer veel verder over de woonwagenlocatie.
Bovendien sneuvelt de Kikkermolen aan de overkant. Het Trekvaartplein
wordt fors beperkt of in tweeën gedeeld en er is geen logische aantakking op
Trekvaartplein mogelijk.
3. ‘Slinger’
Dit is een slinger die enerzijds Poelgeest en anderzijds de molen en de
heemtuin aan de overkant vrijhoudt. Het tracé is echter lang en ingewikkeld
en zal een negatieve ruimtelijke impact hebben op de omgeving. Het
Trekvaartplein wordt fors beperkt of in tweeën gedeeld en er is geen logische
aantakking op Trekvaartplein mogelijk.
4. ‘Tennisbaanvariant’
Hoewel dit scenario in de bestuursovereenkomst was uitgesloten, hebben
bewoners dit aangedragen. Dit is een geheel ander tracé in het verlengde van
de Jac.P. Thijsselaan, langs de tennisbaan en aansluitend op de dijk. Voordeel
is dat er geen brug nodig is, een groter deel van Poelgeest tweezijdig wordt
ontsloten en het tracé langs het Trekvaartplein gaat. Nadeel is dat er geen
aantakking is op een hoofdroute: verkeer zou afgewikkeld worden over de
dijk en door het Groenoordhallenterrein. De dijk is daar veel te smal voor.
Ook doorkruist dit de plannen voor het Groenoordhallenterrein. In het
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stedenbouwkundig plan voor de Groenoordhallen gaat de route vanaf de dijk
niet meer naar de Willem de Zwijgerlaan, maar via de Hallenweg naar de
Gooimeerlaan. Deze nieuwe kruising wordt qua verkeerscapaciteit en qua
luchtkwaliteit al maximaal benut met verkeer vanuit het Hallengebied en de
Merenwijk. Extra verkeer vanuit Poelgeest kan daar niet bij. Er is daarom
uitgegaan van een knip naar het achterliggende gebied van het Trekvaartplein
en Poelgeest. Voor Groenoordhallen is een contract gesloten met Ymere en
is een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dat maakt deze
variant niet langer haalbaar. Ook de dijk is niet berekend op veel en zwaar
verkeer. De dijk zou dan tussen de doorgetrokken Thijsselaan en de spoorbrug
en brug sterk moeten worden verbeterd en verbreed.
5. ‘Doorgetrokken tennisbaanvariant’
In dit scenario wordt de tennisbaanvariant alsnog doorgetrokken naar de
Oegstgeesterweg om een aansluiting op een hoofdroute mogelijk te maken.
Deze optie zal fors meer kosten. Er zijn twee bruggen nodig, waarvan
minimaal een beweegbaar is. Ook moet particuliere grond en gebouwen
worden verworven en zal de molenbiotoop van De Herder sterk worden
aangetast.
6. ‘Hefbrug’
Hier is een beweegbare brug geïntroduceerd. Het tracé beschrijft een
rechte lijn. De ruimtelijke impact is veel kleiner. Alle aansluitingen zijn
gelijkvloers. Er is een logische aantakking op het Trekvaartplein mogelijk. De
doorgaande routes van de dijk en de Broekweg blijven in stand. Keerzijde
vormen de meerkosten in de uitvoering en in het beheer. Ook kan de wijze
waarop de Haarlemmerweg op de nieuwe verbinding wordt aangesloten en de
opstelruimte bij brugopeningen problematisch worden.
7. ‘Lage Boog Noord’
Dit scenario lijkt op ‘Boog Noord’ maar de doorvaarthoogte is beperkt tot 1,75
meter. Dit levert een iets lagere brug met een iets korter tracé en smallere
taluds. De brug spaart de Broekweg en ligt iets verder van de woningen van
Poelgeest af. Wel is het verdiepte fietspad langs de dijk een stuk langer,
waardoor twee woonboten niet goed bereikbaar meer zijn. Ook zal de
gemeente Leiden een tiental ligplaatsvergunningen moeten opzeggen.
8. ‘IJsbaan’
Dit scenario is een bocht naar het zuiden met een alternatieve aantakking op
de Oegstgeesterweg, waardoor de molen wordt vrijgehouden, maar een groot
stuk van de IJsbaan wordt opgeofferd. Dit scenario komt echter zo dicht bij de
molen langs dat de molen en de molenbiotoop sterk worden aangetast.
Conclusie van deze studie was dat geen van de scenario’s er uitsprong als de
beste oplossing. ‘Boog Noord’ is het enige scenario dat aan alle afspraken
en aannames in het convenant voldoet, maar heeft een grote ruimtelijke
impact. Daarom is overgegaan op scenario ‘Lage Boog Noord’. Scenario
‘Hefbrug’ past veel beter, maar heeft consequenties op het gebied van beheer,
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid en heeft hogere kosten.
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Deze beide resterende scenario’s zijn geoptimaliseerd, nader uitgewerkt en
op kosten doorgerekend. Daarbij is de mogelijkheid opengehouden voor zowel
een 30 km/u als een 50 km/u regime. In dit hele proces is op ambtelijk en
bestuurlijk niveau nauw afgestemd met Oegstgeest. Conclusie was dat beide
varianten fors duurder waren dan in de bestuursovereenkomst afgesproken.
Dit gold dus ook de voor de vaste boog. Er was in de kostenberekening bij
de bestuursovereenkomst geen rekening gehouden met kosten voor een
verdiepte bak in de dijk ten behoeve van het fietsverkeer.
In een intergemeentelijk overleg op 26 november 2007 is afgesproken om
in de concept Nota van Uitgangspunten uit te gaan van de lage boog naar
het noorden. Het behoud van de fietsroute over de dijk is daarbij losgelaten
om meerkosten voor een verdiepte bak te vermijden. De dijk wordt dus
onderbroken voor alle verkeer. Alle woonboten blijven bereikbaar via de
dijk. Fietsers worden een stukje omgeleid via de Broekweg. Ook is ervoor
gekozen om verder uit te gaan van een 30 km/u regime. Die variant is verder
opgenomen in deze Nota van Uitgangspunten. De Hefbrug komt weer in beeld
als de provincie bereid is financieel bij te dragen.
Werkstap 3
In deze werkstap is een schetsontwerp gemaakt voor Trekvaartplein
en omgeving. Het gekozen scenario voor de ontsluitingsweg is daarin
opgenomen. Het schetsontwerp is meerdere keren besproken met de
bewoners van het Trekvaartplein en op een aantal punten verbeterd.
Daarnaast is een extra schetsontwerp van de bewoners opgenomen. Beide
schetsontwerpen worden besproken in hoofdstuk 5.
Werkstap 4
In deze werkstap is alles samengevoegd tot een integrale Nota van
Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten is een concept dat in inspraak
wordt gebracht en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt
aangeboden. Dat is dit document.

2.4 Communicatie en afstemming
Voor het Trekvaartplein en omgeving zijn verschillende partijen van belang.
Uitgangspunt is geweest om alle partijen en de bewoners actief te betrekken
bij het hele proces. Dat hield in dat er ook tussenstanden werden besproken
met de bewoners. Daarmee bleven bewoners beter op de hoogte van het
planproces en konden planproducten beter worden afgestemd op de wensen
van de bewoners.
Werkgroep bewoners Trekvaartplein
Voor de bewoners van het Trekvaartplein is een werkgroep Herstructurering
ingesteld. Na enkele eerste overleggen over de uitgangspunten verliep

Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

maart 2008

17

dit overleg stroef, onder meer omdat de nieuwe ontsluitingsweg op veel
weerstand en onbegrip stuitte. De bewoners van het Trekvaartplein hebben
het gevoel dat de ontsluiting voor een andere wijk bedoeld is en dat zij
met de nadelen worden opgezadeld. Bij het besluit tot herstructurering in
december 2006 had men de verwachting dat het hele Trekvaartplein inclusief
de punt beschikbaar zou komen voor woonwagens. Op 11 september 2007
is een algemene presentatie over woonwagenzaken gehouden voor de
commissie Bestuur en Leefbaarheid in aanwezigheid van veel bewoners
van het Trekvaartplein. Daar werd door alle partijen geconstateerd dat de
communicatie verbetering behoefde. Hierna is het proces weer opnieuw
opgepakt, waarbij er op verzoek van de bewoners een extern en onafhankelijk
procesbegeleider bij is betrokken. De werkgroep kwam steeds aan het
einde van de middag in Buurthuis De Rolleman bij elkaar en bestond uit
het bestuur van de bewonersvereniging, aangevuld met belangstellenden.
In de bijeenkomsten zijn de sterkten en de zwakten van het Trekvaartplein,
modellen voor de ontsluitingsweg, de criteria voor stedenbouwkundige
kwaliteit, een schetsontwerp voor het hele Trekvaartplein en omgeving
en deze Nota van Uitgangspunten in concept besproken. Om inspiratie
op te doen is gedurende een hele zaterdag met een bus een viertal
woonwagenlocaties in Zuid-Holland en Noord-Brabant bezocht. Tot slot
is een tekensessie gehouden met vertegenwoordigers van het bestuur en
de stedenbouwkundigen. Dit heeft geresulteerd in een aantal alternatieve
verkavelingen, waarbij het aantal standplaatsen bleef hangen rond de 90.
Inhoudelijke aandachtspunten en bezwaren van de werkgroep
Herstructurering:

Er blijft grote weerstand tegen de nieuwe ontsluitingsweg. Bewoners
zien de ontsluitingsweg en de brug voornamelijk als een nadeel, met
name door fijnstof, geluidsoverlast, verkeersveiligheid en het inleveren
van een substantieel deel van de beschikbare ruimte op het
Trekvaartplein.

Men wil graag dat de huidige ontsluiting van het Trekvaartplein richting
Leiden behouden blijft. De huidige route over de dijk naar de Willem de
Zwijgerlaan zou open moeten blijven voor bewoners van het
Trekvaartplein en de woonboten. Een ‘knip’ in de dijk voor autoverkeer
stuit dan ook op bijzonder veel weerstand. Toch is men ook sterk gekant
tegen (extra) doorgaand verkeer over het vernieuwde Trekvaartplein.

Het Trekvaartplein moet niet aan Poelgeest worden vastgesmeed en zeker
niet met rechtdoorgaande verkeersroutes. Men wil bij voorkeur ook niet
teveel van Poelgeest zien.

Trekvaartplein is een Leidse woonwijk met een eigen unieke identiteit en
die moet behouden worden.

De wijk moet kindvriendelijk en sociaal veilig worden ingericht.

Men wil graag 2 parkeerplaatsen per woning.

Kavels moeten rechthoekig, even groot en geschikt zijn voor meerdere
soorten woonwagens.
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Er wordt ingezet op 100 standplaatsen.
(De functie van) buurthuis De Rolleman moet blijven of terugkomen.

Een deel van deze punten is verwerkt in het schetsontwerp van de gemeente.
Omdat de bewoners sommige van hun punten onvoldoende uit de verf zagen
komen hebben zij ook een eigen schetsontwerp gemaakt. Dit is opgenomen in
hoofdstuk 5.
Bewoners Poelgeest
Op 4 september 2007 organiseerde de bewonersvereniging Poelgeest een
drukbezochte bijeenkomst. Daar werd ingegaan op het bestuurlijk kader
en nut en noodzaak van de nieuwe ontsluiting. Ook zijn de mogelijke
oplossingsrichtingen getoond voor de nieuwe ontsluitingsweg en brug.
Belangrijkste conclusie was dat de meningen zeer verdeeld zijn over de nut
en noodzaak van de ontsluiting. De onmiddellijk omwonenden in Poelgeest,
de bewoners van de woonboten en de woonwagenbewoners zijn tegen. Veel
andere bewoners van Poelgeest willen juist een extra ontsluiting en het liefst
op korte termijn. Men geeft overwegend de voorkeur aan een beweegbare
brug vanwege de geringere impact.
Bewoners woonboten
Na een voorbereidende workshop is op 13 december 2007 een avond gehouden
met de bewoners van de woonboten in de Haarlemmertrekvaart. Daar is
informatie uitgewisseld over de nieuwe ontsluitingsweg en over de dijk.
Een vertegenwoordiger van het Hoogheemraadschap heeft een toelichting
gegeven op de werking van de polder en het belang van de dijk. Vanuit
de gemeente is aangegeven het onderhoud en het aanzicht van de dijk te
willen verbeteren. De conclusie voor de weg is dat woonbootbewoners
begrijpelijkerwijs niet willen wijken voor een nieuwe ontsluitingsweg en
daarom de voorkeur geven aan het scenario ‘tennisbaanvariant’. De bewoners
die indertijd verplaatst zijn voor de bouwbrug zeggen zwart op wit te hebben
dat er geen nieuwe brug komt. Documenten die dit aantonen zijn nog niet
ontvangen.
Voor wat betreft de dijk is er begrip voor het feit dat de technische staat
van dijk en weg moet worden verbeterd en men ondersteunt de aanleg van
riolering. Wel hecht men sterk aan het gebruik van het talud voor tuintjes
en wil men daarin privacy behouden. Er is bezwaar tegen het creëren van
doorzichten tussen de woonboten. Dit gaat ten koste van de privacy en vereist
verplaatsing van woonschepen. Uiteraard wil men ligplaatsen behouden of
minimaal een andere ligplaats terugkrijgen langs hetzelfde stuk trekvaart.
Oegstgeest
Met de gemeente Oegstgeest is intensief afgestemd over de aanpak en het
tracé van de nieuwe ontsluitingsweg. Dit gebeurde met de projectleiding
voor Poelgeest, met wethouder De Kok, in een bijzondere B&W-vergadering
van Oegstgeest en in een intergemeentelijk bestuurlijk overleg tussen de
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wethouders Witteman en De Kok. Oegstgeest heeft ruimte voor het nieuwe
tracé opgenomen in het bestemmingsplan. Ook vraagt de gemeente aandacht
voor eventuele overlast voor omwonenden, waarbij te denken valt aan geluid
en koplampen.
Portaal
Met Portaal zijn principeafspraken gemaakt over de ontwikkeling van
woonwagenlocatie Roomburg met de nadrukkelijke intentie om Portaal ook
een rol te geven bij de herinrichting van het Trekvaartplein.
Hoogheemraadschap
Voor de dijk is het Hoogheemraadschap Holland Rijnland een belangrijke
partij. Zij zijn bevoegd gezag en hebben een toetsende rol voor alles wat er
in en op de dijk gebeurt. Zij hebben informatie verschaft over hun eisen ten
aanzien van waterberging, waterstructuur, oeverinrichting en de opbouw van
de dijk.
Brandweer
Er is gesproken met de brandweer over de toepassing van het bouwbesluit
op Trekvaartplein. Conclusie was dat voor woonwagens vastgehouden zal
worden aan minimale afstanden van 5 meter tussen woonwagens, gerekend
tussen de meest uitstekende delen. Het resultaat daarvan is verwerkt in de
uitgangspunten zoals gehanteerd voor standplaatsen en in het planaspect
brandveiligheid.
Provincie
Met de provincie is afstemming geweest over de molenbiotoop. Het terrein
valt grotendeel binnen de biotoop van de Kikkermolen. Afgesproken is om
de huidige situatie te accepteren en verdere verslechtering van de biotoop
zoveel mogelijk te voorkomen. Met de molenaar van de Kikkermolen moet nog
afstemming plaatsvinden.
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Bestaande situatie en knelpunten

3.1 Ruimtelijke structuur
Wegen
Het Trekvaartplein ligt ingeklemd tussen de Haarlemmerweg aan de
westzijde en de Broekweg aan de oostzijde. De Haarlemmerweg ligt op de
dijk langs de Haarlemmertrekvaart. De Haarlemmerweg loopt in noordelijke
richting via de Kwaakbrug richting Oegstgeest. Aan de Leidse kant sluit de
Haarlemmerweg in de huidige situatie via de Gabriel Metzustraat en de Floris
Versterlaan aan op de Willem de Zwijgerlaan. De Haarlemmerweg is een
belangrijke (fiets)verbinding tussen Leiden en Poelgeest en de enige autoontsluiting voor het Trekvaartplein, de woonschepen en tennisclub Unicum.
De gemeente Oegstgeest zal de Kwaakbrug in de toekomst opknappen en
bij voorkeur afsluiten voor autoverkeer. Zwaar en intensief verkeer zal in
elk geval worden tegengegaan. Aan de Leidse kant zal de aansluiting op de
Willem de Zwijgerlaan in het kader van het project Groenoordhallen verlegd
worden naar de Gooimeerlaan. De Broekweg is een doorgaand fietspad dat
de Haarlemmerweg, ter hoogte van de Kwaakbrug, via een tunneltje onder
het spoor met de Merenwijk in Leiden verbindt. Vanuit het Trekvaartplein zijn
er geen aansluitingen op de Broekweg. Poelgeest is met drie kleine bruggen
aangesloten op de Broekweg. Er is een (fiets)aansluiting ter plaatse van de
Hugo de Vrieslaan, een van de hoofdontsluitingswegen van de wijk.
De dichtstbijzijnde verbindingsweg is de Oegstgeesterweg aan de overzijde
van de Haarlemmertrekvaart, met ongeveer 18.000 motorvoertuigen per
etmaal. Dit is een 50 km/uur gebiedsontsluitingsweg met vrijliggende
tweerichtingsfietspaden aan beide zijden en verbindt de Leidse stadsring
(Willem de Zwijgerlaan-Schipholweg) met Oegstgeest en Warmond. Het
plangebied is hier niet op aangesloten.
De wijk Poelgeest in Oegstgeest met ongeveer 1.000 woningen is momenteel
alleen ontsloten via de Lange Voort en de Abtspoelwegrotonde. Er is ook een
‘achteruitgang’ via de Cornelis van Steenishof, een smalle woonstraat. Dit
geeft ongewenst sluipverkeer over de Haarlemmerweg.
Ook het Trekvaartplein heeft in de huidige situatie maar één toegang, aan de
Haarlemmerweg. De woonwagens op het Trekvaartplein worden ontsloten
door een weg in de vorm van een lus. Het circuit is niet doorgaand en loopt in
twee richtingen dood. Het Trekvaartplein heeft geen directe (langzaam)verk
eersverbindingen met Poelgeest, waardoor deze woonbuurt geen onderdeel
is van de wijk. De Broekweg tussen het Trekvaartplein en Poelgeest vormt de
scheidslijn tussen beiden.
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Water
In de omgeving van het Trekvaartplein vormt water een belangrijk element. De
Haarlemmertrekvaart loopt van Leiden via de Kaag naar Haarlem. Dit is een
belangrijke en in de zomer drukbevaren route voor pleziervaartuigen. Bij de
singel is de vrije doorvaarthoogte 1,75 meter. Vanaf de Kwaakbrug en verder
tot de Kaag bedraagt de vrije doorvaart 2,20 meter.
Het Trekvaartplein wordt omzoomd met sloten. Tussen de Haarlemmerweg
en het Trekvaartplein ligt een drie meter brede (kwel)sloot, waarvan de steile
oever deels is ingestort. Aan de oostzijde ligt de Broekweg welke aan beide
zijden wordt begeleid door sloten. De sloot tussen het Trekvaartplein en
tennisclub Unicum verbindt de watergangen met elkaar. In de noordpunt van
het Trekvaartplein ontbreekt deze verbinding. Hierdoor wordt de doorstroming
van het water belemmerd. Dit gaat ten koste van de waterkwaliteit.
Groen
De omgeving van het Trekvaartplein heeft een groen karakter. De randen van
het woonwagencentrum bestaan uit bomen en andere opgaande beplanting.
Ze vormen een groene kamer waarbinnen het huidige woonwagencentrum ligt.
Aan de westzijde van de Haarlemmertrekvaart ligt het Heempark, welke in
verbinding staat met het landgoed van Kasteel Oud Poelgeest.
Op het Trekvaartplein zelf is nauwelijks groen aanwezig. De inrichting van
het woonwagencentrum is stenig. Doordat het woonwagencentrum (te)
dicht bebouwd is, is er nauwelijks openbare ruimte met enige verblijfs- en
speelkwaliteit,met uitzondering van het sportveld bij het buurthuis.
Bebouwing
Het plangebied van het Trekvaartplein lag in het verleden in een open
polderlandschap. Tegenwoordig wordt het gebied ingesloten door de nieuwe
wijk Poelgeest en de stad Leiden. Poelgeest is nog in ontwikkeling en
bevat circa 1.000 woningen. De bebouwing grenzend aan de oostzijde van
het Trekvaartplein is al enige jaren voltooid en bestaat uit grondgebonden
woningen afgewisseld met een aantal appartementengebouwen. In
de noordoostelijke punt van het gebied staat aan de overzijde van de
Haarlemmertrekvaart de Kikkermolen, die nog altijd in gebruik is. Ten zuiden
van het plangebied ligt tennisclub Unicum, met 10 tennisbanen en ongeveer
1.000 leden.
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3.2 (Cultuur)historie
In het plangebied zijn twee belangrijke historische verbindingen aanwezig,
de Haarlemmerweg en de Broekweg. De Haarlemmerweg loopt evenwijdig
aan de Haarlemmertrekvaart en verbindt de oude binnenstad van Leiden met
Oegstgeest en de noordelijke polders. De Haarlemmertrekvaart is onderdeel
van een oude waterverbinding tussen Leiden en Haarlem en dateert van
rond 1657. Dit specifieke deel is echter veel ouder. Ten noorden van het
Trekvaartplein ligt de zogenaamde Kwaakbrug waarover in vroeger tijden
paarden van trekschuiten wisselden van de ene naar de andere zijde van de
trekvaart. De brug is vernoemd naar een oud buurtschap. De Haarlemmerweg
vormt momenteel een belangrijke fietsroute. De Broekweg, die zich vanaf de
Kwaakbrug afsplitst van de Haarlemmerweg, is verbonden met het gedeelte
van de Broek- en Simontjespolder dat nu ten oosten van het spoor ligt.
Dit gebied is later bebouwd en vormt de Merenwijk. Het tracé van de oude
Broekweg is in deze wijk opgenomen.
Naast deze verbindingen vormen de ‘Kikkermolen’ (1752), gelegen in de
noordelijke punt van de huidige heemtuin en ‘Molen de Herder’ (1755-1884) ten
zuiden daarvan belangrijke cultuurhistorische objecten. De Kikkermolen is
de kleinste molen van Leiden en bemaalde voorheen de kikkerpolder. Molen
de Herder functioneerde als houtzaagmolen. Beide molens zijn ook nu nog in
gebruik.
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3.3 Deelopgave Regionaal Woonwagencentrum Trekvaartplein
Het Trekvaartplein is oorspronkelijk opgezet als een ring met 68 standplaatsen
met daarbij een sportveld, een buurthuis en een slopersterrein. In de
jaren daarna zijn er onder meer door opheffing en sloop van een schooltje
uiteindelijk 12 standplaatsen bijgekomen. Aanvankelijk waren er dus 80
standplaatsen aan een ringvormige weg rond een open middenterrein. In 1973
zijn de standplaatsen al te krap op elkaar aangelegd, waardoor het toenmalige
Trekvaartplein bij opening al als brandonveilig werd bestempeld. Er zijn in
de loop der jaren veel extra woonwagens op het middenterrein bijgeplaatst,
waarvan er veel zijn gedoogd. Uit een inventarisatie (januari 2007) van de
legale en illegale woonwagens en andere bouwwerken op het Trekvaartplein
blijkt dat het in totaal gaat om 112 woonwagens, 21 tourcaravans en 73
opstallen/gebouwen, waaronder het buurthuis De Rolleman.
Het terrein van het woonwagencentrum Trekvaartplein is zeer dicht bebouwd.
Volgens huidige bouwregelgeving en eisen van brandveiligheid staan ook de
woonwagens op de 80 officiële standplaatsen veel te dicht op elkaar.
De aansluiting van Trekvaartplein op de omgeving laten te wensen over.
Op één toegang na zijn er geen verbindingen met de omgeving. De rand
van het woonwagencentrum bestaat uit een dichte wand met bergingen die
het Trekvaartplein naar buiten toe het karakter van een gesloten vesting
geven. Midden op het terrein ligt buurthuis de Rolleman met daarnaast
een sportveld, waar allerlei activiteiten plaatsvinden voor bewoners van
Trekvaartplein en daarbuiten.

3.4 Deelopgave nieuwe ontsluitingsweg (nut en noodzaak)
Historie
Poelgeest heeft maar één in- en uitgang over de Lange Voort. Indertijd is
een tweede ontsluiting gepland via een tunnel onder het spoor door naar
de Gooimeerlaan in Leiden. Berekeningen met de regionale verkeer- en
milieukaart voorspelden echter een grote hoeveelheid doorgaand verkeer door
Poelgeest. Dit leidde tot veel bezwaren uit Poelgeest. In 2006 hebben Leiden
en Oegstgeest een convenant gesloten waarin onder meer afspraken zijn
gemaakt over de ontsluiting van Poelgeest. De tunnel naar de Gooimeerlaan
is toen geschrapt en er is afgesproken dat er een nieuwe ontsluitingsweg
gemaakt ging worden voor Poelgeest en het Trekvaartplein. Het tracé moest
van de Hugo de Vrieslaan naar de Oegstgeesterweg met een brug over de
Haarlemmertrekvaart. De vraag die hierbij beantwoord dient te worden is wat
het nut is van deze verbinding en waarom deze noodzakelijk is voor Poelgeest
en het Trekvaartplein.
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Huidige situatie
Momenteel fungeert de Lange Voort als enige hoofdontsluiting van Poelgeest.
Daarnaast is er nog een ondergeschikte ontsluiting via de Cornelis van
Steenishof die niet bedoeld is als wijkontsluiting, maar wel in toenemende
mate wordt gebruikt. Deze smalle straat heeft een woonerfachtige inrichting
en kan grote stromen autoverkeer niet verwerken. De leefbaarheid staat
hierdoor behoorlijk onder druk.
Wat betreft openbaar vervoer wordt Poelgeest momenteel alleen bediend
door een belbus. Een belbus kenmerkt zich door een bijzonder laag gebruik
vanwege de beperkingen die dit met zich meebrengt. Er moet minimaal
1 uur vooraf worden gereserveerd. Vooral bij de thuisreis wordt dat als
onbetrouwbaar ervaren omdat bij vertragingen de bus (taxi) niet wacht.
In het geval er zich een calamiteit voordoet waardoor de ontsluiting via de
Lange Voort niet haalbaar is bestaan er verschillende mogelijkheden. De
meest voor de hand liggende mogelijkheid is om via een ontsluiting via de
Broekweg of Cornelis van Steenishof naar de Haarlemmerweg te rijden. Een
andere mogelijkheid is via de smalle fietstunnel onder het spoor naar de
Gooimeerlaan. Van deze mogelijkheden zal alleen gebruik worden gemaakt
indien dringende omstandigheden daar aanleiding toe geven. ‘Normaal’
hulpverleningsverkeer rijdt over de openbaar toegankelijke wegen.
Het Trekvaartplein wordt ontsloten via de Haarlemmerweg naar de Willem de
Zwijgerlaan en via de Kwaakbrug naar Oegstgeest. Ook kan het verkeer vanaf
de Haarlemmerweg via de Cornelis van Steenishof naar Poelgeest. Grote
transporten naar het Trekvaartplein kunnen vaak niet onder de spoorbrug
door over de Haarlemmerweg. De Cornelis van Steenishof is zeker niet
geschikt voor grote transporten. De enige mogelijkheid is via de Kwaakbrug
over de Haarlemmertrekvaart en dan via de Kwaakweg naar de Laan van Oud
Poelgeest in Oegstgeest.
De huidige Kwaakbrug kent een beperking voor voertuigen waarvan de
totaalmassa hoger is dan 3,5 ton. Zware transpoten richting het Trekvaartplein
kunnen hiervan incidenteel een ontheffing krijgen.
Nut en Noodzaak
Nut en noodzaak van de nieuwe brug kunnen worden onderbouwd op basis
van zes aspecten:
1. Auto-intensiteiten op de wegen in Poelgeest.
2. Bereikbaarheid Trekvaartplein
3. Fietsers en voetgangers
4. Openbaar vervoer
5. Hulpverleningsvoertuigen
6. Alternatieve ontsluiting bij wegonderhoud
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I/C verhoudingen en intensiteiten
Zonder brug - avondspits 2015

I/C verhoudingen en intensiteiten 		
Met brug - avondspits 2015

Prognose verkeersintensiteiten Lange Voort en Nieuwe Brug
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1. Auto-intensiteiten Poelgeest
Bij nieuwe ontwikkelingen dient een prognose te worden gemaakt van
de intensiteiten van het gemotoriseerde verkeer in de toekomst. De hier
gehanteerde cijfers zijn afkomstig van de gemeente Oegstgeest. Zij heeft
Goudappel Coffeng met behulp van een verkeersmodel een berekening
laten uitvoeren. In dit model is de toekomstige nieuwe brug gezet en
is een vergelijking gemaakt met een situatie zonder brug. In de figuur
staan een tweetal uitsneden van de modelplots waarop een prognose is
weergegeven voor de situaties zonder en met nieuwe autoverbinding naar de
Oegstgeesterweg. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt om te bepalen welk
aandeel van het verkeer straks over de nieuwe brug gaat rijden, en welk deel
via de Lange Voort. Vervolgens is deze verdeling losgelaten op de berekende
automobiliteit van Poelgeest van 6,6 autoritten per woning per etmaal,
waarmee een realistische etmaalprognose is gemaakt.
Uit de modelberekening is gebleken dat 64% van de automobilisten die
uit de A.W. Bosselaan komen gebruik zullen gaan maken van de nieuwe
autoverbinding. De overige automobilisten blijven richting de Lange Voort
gaan. De route via de Cornelis van Steenishof is in dit model afgesloten. De
nieuwe brug heeft als effect dat de verkeersbelasting op de Lange Voort gaat
van 7.736 voertuigen naar 3.235 voertuigen.
Het CROW geeft in de ASVV 2004 het volgende aan: ‘Binnen een 30km/uur-zone kan ter indicatie worden aangegeven dat een intensiteit van
5.000 à 6.000 motorvoertuigen per etmaal acceptabel is. Strikt genomen
is er geen sprake van een intensiteitcriterium’. De positieve bijdrage van
een nieuwe autoverbinding is dat de verkeersbelasting op de Lange Voort
onder de indicatie van het CROW uitkomt. Uit de modelberekeningen is
eveneens gebleken dat ongeveer 6% van het verkeer door Poelgeest (Hugo de
Vrieslaan) uit sluipverkeer zal bestaan. Indien dit aandeel zal gaan stijgen zal
met aanvullende maatregelen het sluipverkeer tegengegaan moeten worden
zonder het positieve effect van de nieuwe autoverbinding te niet te doen.
2. Bereikbaarheid Trekvaartplein
Het Trekvaartplein is nu alleen ontsloten via de Haarlemmerweg richting
Leiden en via de Kwaakbrug naar Oegstgeest. De gemeente Leiden en de
gemeente Oegstgeest zien deze verbindingen niet als ideaal. De gemeente
Oegstgeest wil graag de Kwaakbrug afsluiten voor het autoverkeer. Dit kan
echter alleen als er een oplossing is voor het verkeer van het Trekvaartplein.
De gemeente Leiden wil de Haarlemmerweg autoluw maken. Het spoorviaduct
laat geen hoog verkeer toe. De ontwikkelingen van het Hallengebied laten ook
weinig ruimte voor extra verkeer en zeker niet voor doorgaand verkeer.
Mocht de nieuwe brug niet doorgaan dan is er toch een betere aansluiting
voor het Trekvaartplein nodig. Er is voor groot en zwaar verkeer op dit moment
geen route. De Kwaakbrug is te smal en wordt op den duur afgesloten voor
auto’s en het spoorviaduct te laag. Een aansluiting op de Hugo de Vrieslaan

Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

maart 2008

31

zonder brug naar de Oegstgeesterweg is uitgesloten. Het aantal van 7.736
voertuigen per etmaal zoals hierboven omschreven zal dan uitkomen boven
de 8.000 en er komt waarschijnlijk sluipverkeer over de dijk bij. Een verbinding
tussen de Haarlemmerweg en de Oegstgeesterweg biedt hoge kwalitatieve
kansen voor een rechtstreekse verbinding vanuit het Trekvaartplein naar
zowel het zuiden (Leiden) als naar het noorden (Oegstgeest). Ook grote
transporten met bestemming Trekvaartplein kunnen dan worden afgewikkeld.
De bewoners van het Trekvaartplein herkennen zich niet in deze analyse.
3. Fietsers en voetgangers
Als er een autobrug wordt gerealiseerd geeft dat een extra kans om ook
fietsers en voetgangers een hoogwaardige verbinding te geven. Vooral de
verbindingen naar de sportvelden langs de Oegstgeesterweg, de scholen in
het Houtkwartier en het Diaconessenziekenhuis worden beter. Poelgeest en
het Trekvaartplein krijgen tevens hiermee een directe aansluiting op het bos
rondom Kasteel Poelgeest en Leidse Hout.
4. Openbaar vervoer
Poelgeest is opgezet als een autoluwe woonwijk. Uitgangspunt hierbij was
een goed functionerend openbaarvervoersysteem. Met de aanwezigheid van
een doorgaande verbinding door de wijk zijn er kansen om een OV-verbinding
door de wijk te laten rijden. Bij het ontbreken daarvan, zal de exploitant van
OV niet kiezen om met een vaste buslijn Poelgeest te bedienen. Dit blijkt
ook uit de huidige situatie. Een tweede ontsluiting biedt de mogelijkheid om
bestaande buslijnen een nieuwe routering te geven via Poelgeest.
Een nieuwe brug naar de Oegstgeesterweg levert kansen om Poelgeest van
een adequaat openbaarvervoersysteem te voorzien. Ook het Trekvaartplein
kan dan een halte krijgen die een goede OV-verbinding met het NS-station
creëert.
De conclusie is dan ook dat een nieuwe verbinding noodzakelijk is om een
kwaliteitsslag in de OV-verbindingen te kunnen realiseren.
5. Hulpverleningsvoertuigen
Hulpverleners zoals brandweer, politie en ambulance maken normaal gebruik
van de openbare beschikbare wegen. De zogenaamde calamiteitenroutes
in Poelgeest worden alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt, waarbij
de ambulance en de politie deze minder snel zullen gaan gebruiken dan
de brandweer. Het verwijderen van palen kost in de regel meer tijd dan
het omrijden. De huidige routes die nu gebruikt kunnen worden zijn via de
Lange Voort en de Haarlemmerweg. Dit is van en naar de ziekenhuizen een
behoorlijke omweg. Voor het Trekvaartplein geldt min of meer hetzelfde.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kwaakweg en Haarlemmertrekvaart of
de Haarlemmerweg. Met het realiseren van een de nieuwe verbinding kunnen
de aanrijtijden naar Poelgeest en het Trekvaartplein aanmerkelijk worden
verbeterd. Vooral het ambulancevervoer zal hiervan profiteren. Aangezien
in sommige gevallen elke seconde telt geeft de nieuwe verbinding meer
veiligheid voor de bewoners van Poelgeest, Trekvaartplein en de woonboten.
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6. Alternatieve ontsluiting bij wegonderhoud
In het geval op de Lange Voort onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
moeten worden kent Poelgeest een matige ontsluiting. Feitelijk is dan alleen
de Cornelis van Steenishof hiervoor aanwezig. Deze weg kan onmogelijk
als enige ontsluiting voor Poelgeest fungeren. Er zullen dan aanvullende
maatregelen genomen moeten worden zoals het openstellen van de Broekweg
om een verbinding te maken naar de Haarlemmerweg en zo naar Leiden te
kunnen of via de Kwaakbrug naar Oegstgeest. Een nieuwe verbindingsweg
naar de Oegstgeesterweg maakt al deze noodmaatregelen overbodig.
Samenvatting en conclusie

De nieuwe ontsluitingsweg verdeelt het autoverkeer vanuit Poelgeest
over twee wegen. Dit geeft een aantoonbare vermindering van de
verkeersintensiteit op de Hugo de Vrieslaan en Lange Voort die anders
boven de indicatie van 6.000 voertuigen per etmaal zullen uitkomen.

De weg maakt een goede ontsluiting van Trekvaartplein mogelijk, ook
voor zwaar verkeer.

Ook voor fietsers en voetgangers ontstaan er korte en goede
verbindingen naar de voorzieningen ten westen van de Oegstgeesterweg
zoals de parken, sportvelden, scholen en ziekenhuis.

De nieuwe verbinding creëert kansen voor een beter
openbaarvervoersverbinding voor Poelgeest en het Trekvaartplein.

De nieuwe verbinding verbetert de aanrijtijden voor
hulpverleningsvoertuigen naar Poelgeest en het Trekvaartplein.

De nieuwe verbinding voorkomt bij grootschalige
onderhoudswerkzaamheden een gebrekkige ontsluiting van Poelgeest.
De conclusie is dan ook dat een nieuwe ontsluitingsweg tussen de Hugo
de Vrieslaan en de Oegstgeesterweg inclusief een aantakking op het
Trekvaartplein een verbeterde ontsluiting geeft van een deel van Oegstgeest
en Leiden, dat nu ingeklemd ligt tussen twee barrières te weten een
spoorbaan en een watergang.
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3.5 Deelopgave Haarlemmerdijk
Poelgeest en Trekvaartplein liggen in de Broek en Simontjespolder. De
Haarlemmerweg ter hoogte van het Trekvaartplein is een dijk die de
achtergelegen polder droog houdt. De Haarlemmertrekvaart vormt de boezem
en heeft een waterpeil van -0,60 NAP. De naastgelegen polder ligt op -1,90
NAP. De dijk is smal en heeft aan de polderkant een zeer steil talud van circa
1:1,5 naar de kwelschoot. Aan de boezemkant bevat de dijk een kerende zone
die waarschijnlijk ook is aangetast door de bebouwing die erop staat. De
beschoeiing en de dijk verkeren in slechte staat, wat onder andere te zien is
aan opbolling en verzakking aan de binnenzijde.
Er liggen in het plangebied 18 woonschepen, waarvan één schip in
Oegstgeest. Grote delen van de oever tussen weg en vaart zijn door de
woonbootbewoners in gebruik genomen als tuin of parkeerplaats en deels
bebouwd met schuurtjes en afgeschermd met schuttingen. Volgens het
Hoogheemraadschap tast dit de waterkerende functie van de dijk aan en
is bebouwing dus niet zonder meer mogelijk. Afscheidingen en gebouwen
bevinden zich (deels) tegen of zelfs in het asfalt. Hierdoor is er vanaf de weg
en het Trekvaartplein niet of nauwelijks zicht op het water. De woonboten zijn
niet aangesloten op een rioolsysteem.
De dijk is niet aangelegd op autoverkeer en zeker niet op zwaar verkeer. De
weg is circa 5 meter breed, voor twee richtingen plus parkeren. Pal naast de
weg begint een steil talud naar de sloot. De dijk vormt voor het Trekvaartplein
de enige ontsluiting, waardoor ook zwaar verkeer over de dijk gaat. Het
wegdek verkeert in slechte staat.
Van oudsher was het stuk water langs de Haarlemmerweg in Leiden door de
gemeenteraad aangewezen als gebied voor vrije vestiging voor woonboten.
Dit betekent dat voor het innemen van een ligplaats met een woonschip
aldaar geen ligplaatsvergunning was vereist. In de Verordening op de
Woonschepen (in werking getreden in maart 1990) en het bijbehorende
ligplaatsenplan is de aparte status van vrije ligplaatsen echter geschrapt.
Wegens het ontbreken van overgangsrecht op dit punt, is ook voor het
innemen van een ligplaats met een woonschip in het bedoelde stuk water
langs de Haarlemmerweg sindsdien een ligplaatsvergunning vereist. Het
verbod om zonder een vergunning van Burgemeester en Wethouders met een
woonschip een ligplaats in te nemen is sinds eind 2007, het moment waarop
de Verordening op de Woonschepen 2000 werd ingetrokken, neergelegd in
artikel 5.5.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In artikel
5.3.1.5, eerste lid, APV, is bepaald dat de Raad een ligplaatsenplan vaststelt
waarin wordt aangegeven op welke locaties een ligplaatsvergunning voor
woonschepen kan worden verleend. In het thans vigerende ligplaatsenplan
zijn ter hoogte van het bedoelde stuk water langs de Haarlemmerweg 19
ligplaatsen opgenomen.
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De grond van de oever en de dijk is eigendom van de gemeente Leiden.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een toezichthoudende rol. Het
gebruik van de tuinen is niet geformaliseerd. Voor de bouwsels zijn geen
bouwvergunningen of ontheffing van de Keur verleend. Een ontheffing van de
Keur zal pas worden afgegeven als er niet te veel overkluisd wordt en er geen
bomen en opstallen op de kernzone worden geplaatst.
De beleving van de dijk laat te wensen over. De weg is smal en
onoverzichtelijk. Er is geen zicht op het water en een deel van de opstallen
en een enkel woonschip verkeren in vervallen staat. Dit vraagt om
herprofilering en opschoning van de oever en om herprofilering van de
Haarlemmerweg zodat er binnen het wegprofiel ook ruimte wordt gemaakt
voor parkeerplaatsen.

3.6 Planologisch kader
De gronden van het Trekvaartplein zijn gelegen in het sterk verouderde
bestemmingsplan ‘Leiden 1933’. In dit bestemmingsplan zijn de gronden
aangewezen voor Landbouwdoeleinden. Het huidige gebruik is met die
bestemming in strijd. Het herindelen of wijzigen van het woonwagencentrum
dient dan ook van een nieuwe planologische onderlegger te worden voorzien.
Dat betekent dat er of een bestemmingsplanprocedure wordt doorlopen of
(volgens de huidige wet op de Ruimtelijke Ordening) een artikel 19-procedure
wordt gevolgd. Naar verwachting zal op 1 juli 2008 de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening in werking treden. Dan is een artikel 19 WRO-procedure
niet meer mogelijk. Een zgn. projectbesluit komt daarvoor in de plaats.
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3.7 Belemmeringen
In en rondom het plangebied is een aantal belemmeringen aanwezig dat
van invloed is op de mogelijkheden voor het schetsontwerp. Het betreft
belemmeringen als gevolg van:

Molenbiotoop Kikkermolen

Aanwezige kabels en leidingen

Aanwezige trafo en ketelhuizen

Ligging binnen de kernzone van een waterkering (Haarlemmerdijk)

Mogelijke geluidbelasting van het spoor en het nieuwe wegtracé voor
geluidsgevoelige functies

Bodemverontreiniging

Verklaring

In het schetsontwerp is met deze belemmeringen rekening gehouden (zie
hoofdstuk 5).

Verklaring
Verklaring

contour molenbiotoop 100m

LEGENDA

contour molenbiotoop 100m
contour
molenbiotoop
100 m
contour
molenbiotoop
100m

contour molenbiotoop 400m
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molenbiotoop
400m
contour
moelenbiotoop
400 m
contour molenbiotoop 400m

Bestaande kabels en leidingen:
Bestaande kabels
leidingen:
Bestaande
kabelsenen
leidingen
Bestaande kabels en leidingen:

gasleiding
(lage
Gasleiding
(lagedruk)
druk)
Gasleiding
(lage druk)
Gasleiding (lage druk)
Waterleiding
waterleiding
Waterleiding
Waterleiding
Electriciteitskabel (laagspanning)
electriciteitskabel
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Electriciteitskabel
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Electriciteitskabel (middenspanning)
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Electriciteitskabel
(middenspanning)
Electriciteitskabel
(hoogspanning)
Electriciteitskabel (hoogspanning)
Tennet
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Electriciteitskabel (hoogspanning)
Tennet kabels
KPN-kabels (lokaal)
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KPN-kabels
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KPN-kabels (interlokaal)
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(interlokaal)
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Casema
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Telefoonkabel
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Lijbrandt
Telecom
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3.8 Sterke en zwakke punten van de locatie
Op basis van de inventarisatie kan een aantal sterke en zwakke punten van
het plangebied en omgeving worden geformuleerd.
De kwaliteiten zijn de ligging in de luwte nabij het centrum, de aanwezigheid
van de historische verbindingen en de groenblauwe omgeving. Ze geven het
gebied een bijzondere identiteit. De aanwezigheid van het buurthuis met
het sportveld op het Trekvaartplein is ook een belangrijke kwaliteit van het
Trekvaartplein en de omgeving.
Een belangrijk minpunt is het ontbreken van relaties tussen het Trekvaartplein
en de omgeving. Zo is de blauwgroene kwaliteit van de Haarlemmertrekvaart
niet goed zichtbaar en is de oever nauwelijks toegankelijk. Er is slechts één
verbinding tussen het Trekvaartplein en de omgeving. Het woonwagencentrum
is naar binnengekeerd en ligt als een eiland tussen Leiden en Poelgeest.
Ook is de huidige inrichting van het woonwagencentrum een zwak punt. De
woonwagens staan (te) dicht op elkaar waardoor er weinig privacy is en de
situatie brandonveilig is. De uitstraling op het Trekvaartplein is rommelig, de
openbare ruimte heeft een stenig karakter zonder verblijfskwaliteit waarin de
auto het straatbeeld domineert. Daarnaast kunnen ook de belemmeringen die
voor het gebied gelden als een beperking worden beschouwd.
De verkeerstructuur in het plangebied laat sterk te wensen over. Poelgeest
heeft maar één echte ontsluiting. De dijk is voor het Trekvaartplein, de
woonboten en tennisclub Unicum de enige ontsluiting en is daar niet op
aangelegd en ingericht. Zwaar en groot verkeer kan niet behoorlijk in het
gebied komen. Met de gewenste afsluiting van de Kwaakbrug en de geplande
verlegging en belemmering van de route naar de Willem de Zwijgerlaan zal
deze situatie verder verslechteren.
Bij de (her)ontwikkelingen van het plangebied (bij de verschillende
deelopgaven) is het een kans om gebruik te maken van de sterke punten van
het gebied en om de zwakke punten zoveel mogelijk op te heffen.
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Kwaliteitscriteria en uitgangspunten

De hoofddoelstelling is dat het Trekvaartplein als woonwagenlocatie
wordt geherstructureerd en gedeeltelijk gedeconcentreerd. Daarbij
wordt het Trekvaartplein niet op basis van aantallen maar op basis van
stedenbouwkundige kwaliteitscriteria ingericht, zodat er een geïntegreerde,
leefbare en als zodanig herkenbare woonwijk voor woonwagens en
woonwagenwoningen ontstaat. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en
kwaliteitscriteria geformuleerd waaraan de plannen voor de nieuwe woonwijk
moeten voldoen. Dit is ook gedaan voor de nieuwe ontsluitingsweg en voor de
reconstructie van de Haarlemmerweg.
Deze lijst van criteria geeft een overzicht van een groot aantal eisen die
gelden voor de verschillende plandelen. De lijst is besproken in het planteam
Trekvaartplein e.o. en aan de hand daarvan aangepast. Op 3 december is
deze lijst besproken met de werkgroep met bewoners van het Trekvaartplein
en aangepast. Een aantal punten staat ter discussie of verdient bijzondere
aandacht. Die zijn apart opgenomen.
Deze criteria en uitgangspunten zijn gebruikt bij de planvorming en vormen
daarom onderdeel van deze Nota van Uitgangspunten. Ze zijn voor een
groot deel al verwerkt en vertaald in het schetsontwerp. Ook bij de verdere
uitwerking moeten ze worden meegenomen.

4.1 Deelopgave woonbuurt Trekvaartplein
Identiteit

Trekvaartplein behoudt zijn identiteit als gevarieerde woonbuurt voor
woonwagens en (verplaatsbare) woningen.

Trekvaartplein is een volwaardige Leidse woonbuurt met woon-, verblijfsen gebruikskwaliteit.

Trekvaartplein is als buurt aangesloten op de omgeving, waaronder
Poelgeest en de Haarlemmerweg (dijk). Het Trekvaartplein heeft een
open structuur en is van buitenaf zichtbaar en herkenbaar.

Het Trekvaartplein heeft een eigen karakter en uitstraling waar de
bewoners zich in kunnen herkennen.

Bij de verkaveling wordt rekening gehouden met sociale veiligheid en
de mogelijkheid tot sociale zorg. Met de situering van de standplaatsen
wordt de mogelijkheid van sociale contacten bevorderd.

Er komen duidelijke en handhaafbare overgangen tussen openbaar en
privé terrein.

Er wordt een reservering opgenomen voor een eventueel nieuw buurthuis.
Deze komt centraal en goed zichtbaar voor het Trekvaartplein en de
omgeving. Een besluit over het buurthuis zal worden genomen aan de
hand van een apart besluitvormingsdocument. Daarin zal ingegaan
worden op de behoefte, de kosten en de exploitatie.
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3% van het oppervlak wordt speelvoorziening in het zicht van de
woonwagens en/of in de omgeving van het eventuele buurthuis. Het
eventuele buurthuis mag hiertoe worden gerekend.

Ontsluiting en verkeer

De woonbuurt wordt verkeersveilig en kindvriendelijk ingericht. Ook na 		
realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg mag er geen doorgaand
autoverkeer over het Trekvaartplein komen. Dit kan op verschillende
manieren worden bereikt. De bewoners geven de voorkeur aan het
principe van een woonerf met een snelheidslimiet van 5 km/uur.
Gemeentelijk beleid is om in woongebieden principes van 30 km/u toe te
passen.

Het Trekvaartplein krijgt twee auto-ontsluitingen en wordt aangesloten op
de nieuwe ontsluitingsweg.

Het Trekvaartplein wordt met verschillende fiets- en voetpaden 			
aangesloten op dijk en Broekweg en daarmee indirect op Poelgeest.

Er is op straat een minimale draaicirkel van 6 meter en minimale breedte 		
van circa 6 meter.

Er worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. De CROW-			
parkeernorm komt uit op 1,8 pp per woning (inclusief bezoekersparkeren)
bij ‘overig gebied’ in sterk stedelijk gebied voor een middeldure woning
(€ 150.000 - € 250.000) en 2,0 pp voor dure woningen (> € 250.000). De
afmetingen voor langsparkeerplaatsen zijn 2,00 bij 5,50 m en voor haakse
parkeerplaatsen zijn 2,50 x 5,00 m.

Ook is er behoefte om een drietal vrachtwagenparkeerplaatsen te 		
vinden op of in de onmiddellijke omgeving van het Trekvaartplein, zodat 		
de auto’s in de gaten gehouden kunnen worden.
Kavels en opstallen

De kavels zijn voldoende groot en flexibel, zodat er nieuwe en bestaande 		
woonwagens, maar ook permanente woningen op kunnen, meteen of in de
verdere toekomst. Er wordt uitgegaan van kavels van 240 m2 (= 12 x 20
meter).

bouwveld

B
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Elke kavel bevat een vastgesteld maximaal bouwvlak waarop een woning
van één laag met een kap mogelijk is. De maximale nokhoogte is 6,30
meter (= 5,5 + 0,8 m). Eventuele variatie houdt rekening met de
molenbiotoop en wordt vastgelegd in het bestemmingsplan.
De nieuwe locatie voldoet, met de bouwvlakken en de onbebouwde zone
en ongeacht de bebouwingsvorm, aan alle eisen van brandveiligheid. De
minimale afstand tussen woonwagens (c.q. bouwvlak) bedraagt vijf meter
tussen de meest uitstekende delen. Overstekken mogen buiten het
bouwvlak steken, mits aangetoond is dat ze voldoende brandwerend zijn.
De brandveiligheidruimte mag niet bebouwd worden of als parkeerplaats
dienen voor voertuigen, caravans e.d.
Minimaal 20 % en bij voorkeur 30% van de kavels/opstallen zitten in de
sociale sector. De kavels of woningen moeten zo goed mogelijk
betaalbaar zijn voor de toekomstige bewoners.
Kavels en opstallen bevinden zich in koop-koop of huur-huur, maar niet
gecombineerd.
Er worden in de Nota van Uitgangspunten geen uitspraken gedaan over
rechten en hoe de woningen op het nieuwe Trekvaartplein eruit komen
te zien. Waarschijnlijk zullen veel bewoners hun eigen woonwagen willen
meenemen. Niet iedereen met een koop-wagen is in staat een kavel
te kopen. Ook is een aantal woonwagens langer dan 17 meter of zullen
woonwagens mogelijk niet voldoen aan een eventueel op te stellen 		
beeldkwaliteitsplan.
De vraag die nog beantwoord moet worden is, hoe er mee wordt
omgegaan wanneer deze situaties zich voordoen. De bewoners pleiten
hierin voor een overgangsregeling.

Milieu en groen

De bodem wordt gesaneerd tot een niveau dat overeenstemt met het
bovenliggende gebruik, zoals in de wet bodembescherming is 		
voorgeschreven.

Bestaande gezonde bomen worden waar mogelijk gehandhaafd en
ingepast. De bewoners zien in de toekomst graag minder hoge bomen
terugkomen.

15% van het nieuw te verharden oppervlak bestaat uit water in verband
met waterberging. De waterstructuur rond de kop van het Trekvaartplein
dient zoveel mogelijk te worden verbonden.

Bij de sloten worden waar nodig maatregelen getroffen om te voorkomen
dat kleine kinderen erin terecht komen.

Hemelwater wordt waar mogelijk afgevoerd op oppervlaktewater en in de
bodem en niet in het riool. Dit geldt zeker voor hemelwater van de daken.
De afvoer van hemelwater op de standplaatsen moet nog worden
bepaald.

Er moet voldoende groen per woning worden opgenomen in het
stedenbouwkundig plan.
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Volgens dubo bij voorkeur 50-75m2 per woning en 0,9 bomen per woning.
Waar mogelijk wordt rekening gehouden met principes van duurzaam
bouwen.
Er komt één inzamelpunt voor recycling van papier, glas en kleding. Bij
voorkeur in de vorm van ondergrondse containers.
Huisvuilinzameling gebeurt met twee soorten containers die op de kavel
zelf worden opgeslagen en op de inzameldag op gemarkeerde plekken
voor de woning op straat kunnen worden gezet.
De woonwijk krijgt een woonfunctie. Er dienen geen bedrijven dienen te
worden gevestigd. Wel zal in het bestemmingsplan de 				
standaardmogelijkheid voor bedrijvigheid aan huis worden opgenomen
(in de woning en tot een maximum beperkt).

4.2 Deelopgave nieuwe ontsluitingsweg
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De nieuwe ontsluiting is een volwaardige entree van Poelgeest en geen
‘achteringang’: het tracé sluit op een heldere wijze aan op de Hugo de
Vrieslaan.
Ook het Trekvaartplein krijgt een gelijkvloerse aansluiting op de nieuwe
weg.
Bij de inpassing van de nieuwe ontsluiting wordt zowel rekening
gehouden met de bestaande bebouwing van Poelgeest als met de nieuwe
bebouwing van Trekvaartplein.
De brug heeft een vrije doorvaarthoogte van bij voorkeur 2,20 meter en
anders minimaal 1,75 meter. De brug bij de singel aan het begin van de
Trekvaart heeft een doorvaarthoogte van 1,75 meter. Verder naar de
Kaag is de vrije doorvaarthoogte minimaal 2,20 meter (Kwaakbrug). Bij
een brug van 1,75 meter zal een aantal pleziervaartuigen niet langer een
ligplaats kunnen hebben in het beginstuk van de Trekvaart.
De historisch betekenisvolle Haarlemmerweg (dijk) moet als structuur
worden gehandhaafd.
De historisch betekenisvolle Broekweg (incl. de aansluiting op de
Haarlemmerweg) dient te worden gehandhaafd. Ook de watergang langs
de Broekweg mag niet worden onderbroken.
De nieuwe ontsluiting heeft een zo beperkt mogelijke ruimtelijk impact op
het karakter van de omgeving.
Alle kruisingen worden veilig vormgegeven. De aansluiting op de
Oegstgeesterweg wordt vormgegeven met een rotonde.
De overlast van het verkeer op de woningen van Poelgeest en het
Trekvaartplein wordt tot zoveel mogelijk beperkt.
De maximumsnelheid wordt 30 km/u met een overeenkomstige inrichting
afhankelijk van geluidshinder, verkeersveiligheid, leefbaarheid en
handhaafbaarheid.
De toevoeging van de nieuwe ontsluiting mag geen doorgaand
autoverkeer tot gevolg hebben vanuit Poelgeest over het
Trekvaartplein en dijk en richting het Hallengebied. Hiervoor is een
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verkeersbelemmerende maatregel nodig. Dit kan met eenrichtingsverkeer,
borden bestemmingsverkeer, verzinkbare palen of een fysieke afsluiting.
Overigens moeten nood- en hulpdiensten wel door kunnen rijden. Het
Plan voor De Groenoordhallen gaat uit van een knip bij het spoorviaduct
en een verlegging van de aansluiting op de Willem de Zwijgerlaan naar de
Gooimeerlaan.

4.3 Deelopgave dijk langs Haarlemmertrekvaart











De waterkerende functie van de dijk wordt niet verder belemmerd en 		
overal waar nodig hersteld.
Bij de herprofilering van de Haarlemmerweg wordt gebruik gemaakt van
de groen/blauwe kwaliteit van de Haarlemmerweg en –trekvaart.
Doorgaand autoverkeer vanuit Poelgeest over de dijk wordt tegengegaan.
Doorgaand fietsverkeer blijft mogelijk.
De maximumsnelheid is 30 km/u en de dijk wordt ook zodanig ingericht.
Er worden zichten op en verblijfsplekken aan de Haarlemmertrekvaart
gecreëerd
Er wordt ruimte gemaakt voor parkeren bij de woonboten.
Er komen, indien mogelijk, evenveel ligplaatsen terug.
De overgang tussen woonboten en de weg dient helder en zorgvuldig te
worden vormgegeven (zodat grenzen handhaafbaar zijn en schuttingen en
bergingen het beeld niet gaan domineren)
De kabels en leidingen worden aangelegd of vernieuwd.
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5

Schetsontwerp Trekvaartplein e.o.

5.1 Het ontwerp
In het schetsontwerp is het Trekvaartplein en omgeving opgevat als een
zelfstandig, geïntegreerd onderdeel van Poelgeest. Op hoofdstructuur
sluit het plan aan op de wijk maar binnen het gebied is het Trekvaartplein
herkenbaar met een open verkavelingstructuur en een eigen sfeer. Een
groengebied vormt de schakel tussen het Trekvaartplein en Poelgeest
en is onderdeel van de nieuwe entree voor Poelgeest. De relatie met de
Haarlemmertrekvaart wordt vormgegeven door op enkele plaatsen, in het
verlengde van de woonstraten op het Trekvaartplein, openingen naar het
water te maken.
Het plan bestaat uit een ‘vast’ deel, het zogenaamde raamwerk en een
flexibel deel. Het raamwerk bevat de dragers van het plan en bestaat
uit de belangrijkste weg-, water-, en groenstructuren in het plangebied.
Enkele van deze structuurdragers bestaan al, anderen zijn toegevoegd.
Het raamwerk vormt de jas waarbinnen de drie deelopgaven verder kunnen
worden uitgewerkt. Het flexibele gedeelte is de inrichting of verkaveling van
het Trekvaartplein. Het schetsontwerp laat zien op welke wijze en hoeveel
kavels er op het Trekvaartplein een plek kunnen krijgen binnen het raamwerk.
In de nadere uitwerking kan dit verkavelingsplan, binnen de kaders van het
raamwerk, eventueel nog worden aangepast of gewijzigd.
In het raamwerk, dat bestaat uit wegen, water en groen, wordt de
hoofdstructuur vastgelegd waarmee het gebied wordt verankerd in de
omgeving. In het plan zijn drie zoekgebieden opgenomen; één voor het nieuwe
tracé van de nieuwe ontsluiting voor Poelgeest; één voor de ‘verlengde’
Hugo de Vrieslaan, een woonstraat van het Trekvaartplein en fietsverbinding
tussen Poelgeest en de Haarlemmerweg; één voor een tweede entree voor
het Trekvaartplein vanaf de Haarlemmerweg in combinatie met een langzaam
verkeersaansluiting op de Broekweg. Door deze zoekgebieden wordt de
intentie van het raamwerk vastgelegd, maar is de precieze invulling ervan nog
enigszins flexibel.

5.2 Ruimtelijke structuur
Wegen
In het schetsontwerp krijgen het Trekvaartplein en Poelgeest beiden een
nieuwe duidelijke entree. Bij de nieuwe ontsluiting voor Poelgeest worden
de Oegstgeesterweg en de Hugo de Vrieslaan verbonden middels een
gebogen tracé, omdat de benodigde lengte van de taluds een recht tracé niet
mogelijk maken. Hierdoor vormt de entree een aparte schakel in de wijk. In
het verlengde van deze schakel ligt een groenzone, tussen Trekvaartplein
en Poelgeest, waarmee ruimte gecreëerd wordt voor de nieuwe entree van
Poelgeest en de hoofdentree van het Trekvaartplein.
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De Hugo de Vrieslaan wordt als fietsverbinding over het Trekvaartplein
doorgetrokken, net als het fietspad in het zuidoosten van Poelgeest,
evenwijdig aan het spoor. Zo ontstaan er aan de randen van het Trekvaartplein
twee logische fietsverbindingen tussen Poelgeest en de Haarlemmerweg, die
de woonbuurt aansluiten op de omgeving.
De Haarlemmerweg wordt ingericht als doorgaande fietsroute en is alleen
beperkt toegankelijk voor auto’s (bestemmingsverkeer en hulpdiensten). In
het profiel van de Haarlemmerweg wordt ruimte gemaakt voor een entree- en
parkeerstrook bij de woonboten. Het tracé van de nieuwe ontsluiting zorgt
voor een onderbreking van deze doorgaande historische verbinding. Het
fietsverkeer zal via de verlengde Hugo de Vrieslaan en de Broekweg worden
geleid.
Het Trekvaartplein krijgt een autoaansluiting op de Haarlemmerweg.
In het verlengde van deze ‘nieuwe’ entree wordt het Trekvaartplein met
een voetgangersbrug met de Broekweg verbonden. De Broekweg wordt
gehandhaafd, alleen de aansluiting op de Haarlemmerweg moet, vanwege de
inpassing van het nieuwe tracé, worden aangepast.
De groenzone bij de hoofdentree wordt begeleid door een woonstraat, zodat
deze groene verblijfsruimte meer centraal in de buurt komt te liggen en
een schakel vormt tussen het Trekvaartplein en Poelgeest. Deze straat is
onderdeel van het stratenpatroon in het Trekvaartplein (verkavelingplan). Via
dit patroon is de Haarlemmerweg vanaf de hoofdentree van het Trekvaartplein
voor auto’s toegankelijk (bestemmingsverkeer).
Gevolg van de nieuwe aansluiting is dat Poelgeest rechtstreeks met de
Haarlemmerweg en -dijk verbonden wordt. Dit zal teveel extra verkeer tot
gevolg hebben wardoor een knip in de Haarlemmerweg noodzakelijk wordt.
Water
De waterstructuur in het gebied wordt versterkt. In de eerste plaats moet
de waterkerende functie van de dijk worden hersteld. De oever van de
Haarlemmertrekvaart krijgt een nieuwe beschoeiing. Ook de oever van de
kwelsloot ten oosten van de Haarlemmerweg moet minder steil en verbeterd
worden. Hierdoor verschuift de kwelsloot richting woonbuurt en wordt de
groenzone ter plaatse smaller.
De Haarlemmertrekvaart kan vanaf het Trekvaartplein en vanaf de
Haarlemmerweg beter worden beleefd door een drietal verblijfsplekken
langs de oever tussen de woonboten te creëren. Deze plekken beëindigen de
doorgetrokken routes vanuit Poelgeest door het Trekvaartplein en bieden een
doorkijk over de Haarlemmertrekvaart.
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De sloten worden verbeterd. Ze krijgen minder steile oevers. Om de
waterkwaliteit van het water in de sloten rondom het Trekvaartplein
te verbeteren zal in de uitwerking in de noordpunt van het plangebied
een verbinding moeten worden gemaakt tussen de sloten langs de
Haarlemmerweg en de Broekweg, zodat een goede doorstroming mogelijk
wordt. Daar waar de sloten grenzen aan openbare verblijfsruimten van het
Trekvaartplein zal rekening gehouden worden met een kindveilige inrichting
van de oevers.
Voor de waterberging wordt gebruik gemaakt van het bestaande
oppervlaktewater van de sloten rondom het Trekvaartplein.
Groen
In het schetsontwerp blijft het groene karakter van het gebied in tact. Het
Trekvaartplein wordt net als in de huidige situatie omzoomd door groene
randen. Deze randen worden zoveel mogelijk benut ten behoeve van speel- en
verblijfsplekken. De ruimte in deze groene kamer kan zo optimaal verkaveld
worden. Daarnaast zorgt de groene rand er voor dat het Trekvaartplein
een zelfstandige woonbuurt wordt en dat een groot deel van de bestaande
waardevolle gezonde bomen kan worden gehandhaafd en ingepast. Nog
onderzocht moeten worden welke bomen dit betreft. Aan de noordzijde, bij de
wijk- en buurtentree, wordt deze groene rand verbreed zodat er een centrale
groenzone met verblijfs- en speelkwaliteit ontstaat. Dit is dan ook een
logische locatie voor een nieuw buurthuis. Het gebouw en het groen vormen
zo de schakel tussen het Trekvaartplein en Poelgeest.
Deze groenstrook is een koppeling tussen het Trekvaartplein en de wijk en
zorgt tegelijkertijd voor ruimte en afstand. In het verlengde van de routes over
het plein zijn verblijfsplekken langs de Haarlemmertrekvaart gecreëerd, waar
genoten kan worden van rust of een hengel geworpen kan worden.
De Groenzone langs de Broekweg vormt een schakel tussen de woningen
van Poelgeest en het Trekvaartplein. De groene ruimte bestaat aan de
Poelgeestzijde uit een waterpartij en aan de Trekvaartplein-zijde uit gras
met bomen. Hierin is ruimte voor een speelplek. Door de groene buffer wordt
privacy gegarandeerd, zowel voor de bewoners van Poelgeest als voor de
bewoners van het Trekvaartplein. Voor het toekomstig verkeer dat gebruik
maakt van de nieuwe ontsluiting van Poelgeest vormt de groene ruimte een
entree tot de wijk. Deze groene ruimte is ook een logische locatie voor een
eventueel nieuw buurthuis. Het gebouw en het groen vormen zo de schakel
tussen het Trekvaartplein en de omgeving.
Ruimtegebruik
Het voorgestelde schetsontwerp voor het plangebied leidt tot veranderingen
in het ruimtegebruik op deze locatie. Deze veranderingen worden in de
bijgaande tabel inzichtelijk gemaakt. Uit de tabel blijkt dat er binnen
exploitatiegebied 1 (Trekvaartplein) 8.500 m2 groen wordt gerealiseerd
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bestaande situatie

exploitatiegebied 1. Trekvaartplein

47591

47.591

openbaar

27465

24.490

groen

19635

9.463

groen TVP

13656

8.484

979

979

restgroen nieuwe ontsluiting
sportveld

5000

0

water (sloot)
wegen (verharding)

1235

1.692

6595

13.335

uitgeefbaar

20126

23.101

verhard (75%)

15095

17.326

onverhard (25%)

5032

5.775

exploitatiegebied 2. nieuwe ontsluiting

4336

4.336

groen talud

3830

1.386

506

506

0

2.444

12385

12.385

groen

1.065

2.935

water

6.162

5.021

sloot

1.669

528

haarlemmertrekvaart

4.493

4.493

uitgeefbaar

2.829

1.580

wegen (verharding)

2.329

2.849

totaal plangebied Trekvaartplein en omgeving

64312

64.312

water/brugdek
verharding
exploitatiegebied 3. Haarlemmerweg

openbaar

44186

41.211
13.784

water

24.530
7.397

sloot

3.410

2.726

groen

6.713

haarlemmertrekvaart

4493

4.493

wegen (verharding)

8.924

18.628

uitgeefbaar

20126

23.101

verhard (75%)

15095

17.326

5032

5.775

onverhard (25%)
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(excl. restgroen). Aangezien er op het Trekvaartplein ruimte is voor 89 kavels
betekent dit dat er per kavel ca. 95 m2 groen is. Hiermee wordt ruimschoots
voldaan aan de in de uitgangspunten (milieu en groen) gestelde 50-75 m2
groen per kavel. Ook wordt duidelijk dat het uitgeefbaar gebied en het
oppervlak voor wegen (in alle exploitatiegebieden) toenemen. Dit leidt tot
11.935 m2 extra verhard oppervlak ten opzichte van de huidige situatie. Hierbij
wordt ervan uitgegaan dat 75% van het uitgeefbaar gebied verhard is. De
toename van het verharde oppervlak heeft consequenties voor de benodigde
hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied: voor ieder m2 extra verharding
dient 15% extra oppervlakte water te worden gerealiseerd. Dit betekent dat er
binnen het plangebied circa 1.800 m2 extra water moet worden gerealiseerd.
Dit extra water zal een plek moeten krijgen in het uitvoeringsplan. Gedacht
kan worden aan de noordpunt van het plangebied, rondom het talud van de
nieuwe ontsluitingsweg of aan verbreding van de bestaande sloten rondom
het Trekvaartplein.

5.3 Deelopgave woonbuurt Trekvaartplein
Het verkavelingplan vormt het flexibele deel van het schetsontwerp. Dit is
gemaakt binnen het raamwerk van wegen, water en groen en maakt van het
Trekvaartplein een zelfstandige woonbuurt met een duidelijke eigen identiteit.
Naast de drie in het raamwerk vastgelegde verbindingen zorgen ook de
woonstraten haaks op de Haarlemmerweg voor openheid. De kavels die aan
de centrale groenzone liggen grenzen met hun voorzijde aan deze openbare
plek, waardoor er altijd toezicht is. Dit draagt bij aan een sociaal veilige
woonomgeving.
De bebouwing kan straks vele verschillende vormen aannemen. Daarom is
het van belang dat de stedenbouwkundige structuur sterk is en de openbare
ruimte helder is ingedeeld en afgebakend. Dit schetsontwerp biedt die
kwaliteit. In de uitwerking van de openbare ruimte moet die helderheid en
kwaliteit ook voor ogen blijven.
Het stratenpatroon binnen het Trekvaartplein wordt gekenmerkt door korte
niet-doorgaande woonstraten, waardoor de straten meer verblijfskwaliteit
krijgen. Ze geven kinderen de mogelijkheid veilig te spelen op straat
omdat hier geen doorgaand verkeer zal komen. De deels gekromde
wegenstructuur geeft de buurt een eigen karakter. Door het groen en de
verblijfs- en speelplekken in de randen te situeren en woonstaten met de
drie in het raamwerk vastgestelde verbindingen te combineren kan de ruimte
daarbinnen optimaal verkaveld worden. Hierdoor is het mogelijk om, in dit
verkavelingsplan, 89 kavels te realiseren.
De kavels van 240 m2 zijn groot en hebben een vaste indeling met een
bouwvlak, ruimte voor een berging en een onbebouwd deel. Daarbinnen zijn
veel soorten bebouwing mogelijk, oude woonwagens, nieuwe woonwagens
en ook woonwagenwoningen. Dit kan in de uitwerking worden bepaald.
Een sterke structuur en een standaardindeling van de kavels laten veel
vrijheid voor de bouwvorm en maakt de bij veel bewoners gewenste variatie
mogelijk. Met een bouwverbod buiten de berging en het bouwvlak wordt de
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(brand)veiligheid gewaarborgd.
In aansluiting op het groene karakter van de omgeving zal bij de inrichting van
de straten ook gebruik worden gemaakt van groen. Door de inzet van bomen,
struiken en/of hagen in de straten wordt de structuur van de buurt duidelijk
leesbaar gemaakt. Er ontstaat zo een sterk (groen) raamwerk waarbinnen
verschillende woningtypen naast elkaar kunnen staan zonder dat daarbij de
samenhang in het straatbeeld verloren gaat. De erfafscheidingen van de
woningen spelen hierin een belangrijke rol. Met het oog op de beeldkwaliteit
is het daarom van belang dat er gebruikt gemaakt wordt van een eenduidige
oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een groene haag, die gekozen wordt in
samenhang met andere inrichtingselementen en materialen in de openbare
ruimte.
Er wordt geparkeerd in de openbare ruimte en niet op het erf. In het plan
is voldoende ruimte voor twee parkeerplaatsen per woning inclusief
parkeerplaatsen voor bezoekers. Voorgesteld wordt om de norm van 1,8
parkeerplaatsen per woning toe te passen en de overgebleven ruimte
te benutten voor meer groen en bomen. In de noordpunt van het plan,
langs de taluds van de nieuwe ontsluitingsweg is ruimte voor drie
vrachtwagenparkeerplaatsen. Hier, nabij de hoofdentree van de buurt, is ook
ruimte voor een centraal inzamelpunt voor afval (papier, glas en textiel).

5.4 Deelopgave nieuwe ontsluitingsweg
De nieuwe ontsluitingsweg heeft een rijbaan met een breedte van 11,5 meter,
zodat er voldoende ruimte is voor fietsers, auto’s en de bus. De snelheid op
het nieuwe tracé is 30 km/uur. Dit sluit goed aan bij het snelheidsregime in
Poelgeest waar de maximumsnelheid overal 30 km/uur is. Bij deze snelheid
wordt voorkomen dat de omliggende woningen onnodig verkeersoverlast
hebben van deze nieuwe weg.
De nieuwe ontsluitingsweg wordt middels een T-splitsing gelijkvloers
aangesloten op de verlengde Hugo de Vrieslaan, in de vorm van een
gelijkwaardige kruising. De Broekweg heeft, als hoofdfietsroute, voorrang ten
opzichte van de nieuwe ontsluitingsweg.
Aan Leidse zijde sluit de nieuwe ontsluitingsweg aan op de Oegstgeesterweg
een enkelstrooksrotonde. De Oegstgeesterweg is een drukke verkeersroute
(18.000 motorvoertuigen per etmaal) en laat geen ongeregelde T-aansluiting
toe. Dit vanuit het hoogpunt van veiligheid, oversteekbaarheid voor langzaam
verkeer, doorstroming en milieu.
Het nieuwe tracé bevat een vaste brug over de Haarlemmertrekvaart, met
een doorvaarthoogte van 1.75 meter. Het te overbruggen hoogteverschil vanaf
de verlengde Hugo de Vrieslaan bedraagt hierdoor 2,4 meter. Vanwege de
vereiste toegankelijkheid voor fietsers en gehandicapten vraagt dit om taluds
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met een grote lengte (88 meter aan de zijde van het Trekvaartplein), waardoor
de nieuwe weg een gebogen tracé heeft tussen de Hugo de Vrieslaan en de
Oegstgeesterweg. Bij het vaststellen van dit tracé is de Lange Voortbrug (de
overgangsbogen en hellingpercentage) als referentie gebruikt.
De ruimtelijke impact van deze nieuwe ontsluitingsweg op de gebouwde
omgeving is enigszins beperkt. Het tracé loopt door de smalle noordpunt
van het Trekvaartplein en houdt voldoende afstand tot de aangrenzende
woningen in Poelgeest. De Broekweg kan worden gehandhaafd. De impact
op de Haarlemmerweg is groter. Deze doorgaande historische route moet ter
plaatse van de brug worden onderbroken. Het gedeelte tussen de verlengde
Hugo de Vrieslaan en de brug wordt daardoor doodlopend. Het fietsverkeer
wordt omgeleid via de verlengde Hugo de Vrieslaan en de Broekweg. Met
een bijdrage van de provincie is wellicht een hefbrug mogelijk. Deze heeft de
minste ruimtelijke impact.
Het nieuwe tracé in dit schetsontwerp doorkruist de zuidelijke punt van de
IJsbaan. Deze maakt onderdeel uit van een rijksmonument. In de uitwerking
van de weg moet aantasting zoveel mogelijk worden beperkt. Waarschijnlijk
zal een monumentenvergunning moeten worden aangevraagd.
Door de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zal er meer verkeer over de
Haarlemmerdijk ontstaan tussen Poelgeest en Leiden. Om dit tegen te gaan
en het plangebied alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer
en hulpdiensten moeten verkeersbelemmerende maatregelen worden
genomen. In eerste instantie wordt de oplossing gezocht in de beperking van
de dijk tot bestemmingsverkeer. Mocht dat in de toekomst niet te handhaven
zijn dan zijn er aanvullende maatregelen nodig. Dit kan in de vorm van
eenrichtingsverkeer, een slingerend stratenpatroon op Trekvaartplein en
dijk en door een zogenaamde knip, waarvoor een geschikte plek zal moeten
worden gezocht.

5.5 Deelopgave dijk langs Haarlemmertrekvaart
De dijk is aan grondige opknapbeurt toe. De technische staat van de
dijk moet worden hersteld. Er is een nieuw profiel nodig en er komt bij
voorkeur een verbeterd ligplaatsenplan. De dijk blijft toegankelijk voor
doorgaand fietsverkeer, bestemmingsverkeer voor woonboten en eventueel
Trekvaartplein en tennisclub Unicum en voor onderhoud en nood- en
hulpdiensten. Alle verbeteringen worden bij voorkeur doorgetrokken in
Oegstgeest tot aan de Kwaakbrug. In de uitwerking moet afstemming met
Oegstgeest plaatsvinden.
Herstel technische staat
De technische staat van de dijk en de waterkerende functie moeten worden
hersteld. Er is een nieuwe beschoeiing nodig aan de vaartzijde en de
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waterkerende zone moet worden hersteld. De waterkerende zone bestaat uit
een waterkerende kleilaag en is in deze situatie minimaal 2,25 meter breed.
Ook moet de binnenberm een talud krijgen van minimaal 1:2,5. Daardoor
schuift de poldersloot op richting het Trekvaartplein en wordt de groene
rand daar smaller. De buitenberm blijft op dezelfde plaats maar krijgt een
nieuwe beschoeiing. Opstallen die de kerende zone aantasten zullen moeten
worden verwijderd. De weg met de fundering worden geschikt gemaakt voor
autoverkeer, verkeersklasse 45, maximaal 30 km/u.
Nieuw profiel
De ruimtelijke kwaliteit van de dijk moet sterk verbeteren. Het profiel moet
vriendelijker en ruimer worden. Dat betekent dat er naast een weg van
circa 5 meter een overgangszone naar de buitenberm van 2 meter wordt
geïntroduceerd waarin kan worden geparkeerd en bijvoorbeeld huisvuil kan
worden aangeboden. Er is voldoende ruimte voor fietsers en voor auto’s en
bijvoorbeeld de vuilnisauto om elkaar te passeren.
De inrichting wordt nadrukkelijk vormgegeven voor langzaam verkeer en
bestemmingsverkeer. De maximum snelheid is 30 km/u.
De buitenberm kan grotendeels in gebruik blijven als tuinen voor de
woonschepen. Voorwaarde is wel dat inrichting, afscheiding en opstallen
niet ten koste gaan van de kerende zone en daarmee de waterkerende
functie van de dijk. Aangezien de dijk niet overal even breed is, is het profiel
ontworpen op het smalste gedeelte van de dijk. De breedte van de weg incl.
parkeerstrook blijft overal even breed. Daar waar de dijk breder is komt er
meer ruimte beschikbaar voor de oeverzone. Dit komt dus ten goede aan de
tuinen van de woonboten. Aandachtspunt bij de (tuinen van de) woonboten is
de hoogte en vorm van de erfafscheiding. Deze moet circa 1,5 meter hoog zijn:
genoeg voor privacy en laag genoeg om te kunnen zien wat erachter ligt.
Er is ruimte voor kabels en leidingen in de buitenberm (in de kerende zone) of
onder de overgangszone (in het zand met doorsteken naar de kerende zone).
Verschuiving ligplaatsen
Om beleving van het water mogelijk te maken en de onderlinge afstand
tussen woonschepen te vergroten kan ook een geheel nieuwe indeling van
de ligplaatsen worden gemaakt. Er komen dan open plaatsen ter hoogte
van de nieuwe toegangen tot het Trekvaartplein. Daarmee wordt de beleving
van water mogelijk gemaakt. In principe is er voldoende ruimte om alle
woonschepen in hetzelfde gebied een nieuwe plaats te geven.
Eisen aan de woonboten, ten aanzien van bijvoorbeeld breedte en
diepgang en aan de buitenruimte moeten worden vastgelegd in een nieuw
bestemmingsplan. Streven moet zijn om uitsluitend legale situaties te
creëren. Alles moet voldoen aan Keur, bouwbesluit, bestemmingsplan
etc. Alle woonschepen krijgen aansluiting op het persriool en andere
nutsvoorzieningen.
Hiervoor moeten verschillende acties worden uitgevoerd. Er is een
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inventarisatie nodig van alle rechten en plichten van de huidige bewoners
van de woonschepen ten aanzien van ligplaatsen, tuinen en bebouwing. Er
moeten voor deze locatie of voor heel Leiden planologische richtlijnen en
regels voor woonschepen worden opgesteld. Er is afstemming nodig met
Oegstgeest over het doorzetten van de verbeteringen. Er moet in overleg met
de woonbootbewoners een nieuw ligplaatsenplan worden gemaakt.

5.6 Toelichting op schetsontwerp bewoners
Bestuur en bewoners in de werkgroep vonden in het eerste schetsontwerp
van de stedenbouwkundige geen herkenning in het stratenpatroon. Dit
stratenpatroon had korte onoverzichtelijke en soms toch doodlopende
straten, een gebogen straat en een in drie deelgebieden verdeeld
Trekvaartplein. Ook de schuin toelopende standplaatsen voldeden niet aan
het uitgangspunt van gelijke standplaatsen en gaf daardoor ook minder nuttig
gebruik van de beschikbare grond.
In het huidige schetsontwerp zijn de standplaatsen aan de Broekweg met de
voorzijde naar deze weg gericht en hebben volle inkijk vanaf de hoogbouw in
Poelgeest. Ook hebben deze standplaatsen met de achterzijde inkijk naar de
voorzijde van andere standplaatsen. Deze punten werden door het bestuur en
de bewoners in de werkgroep beoordeeld als onnodige verminderingen van
privacy, woongenot en sociale contacten. Ook werden de rechtdoorgaande
verbindingen over de Broekweg beoordeeld als kindonveilig.
Naar aanleiding van het schetsontwerp van de gemeente heeft het bestuur
van het Trekvaartplein samen met enkele andere bewoners zitting genomen
in een werkgroep. Zij hebben, naar aanleiding van het eerste schetsontwerp
van de stedenbouwkundige en een rondreis naar andere locaties voor
woonwagens, o.a. in Den Bosch, samen met de stedenbouwkundige en
de projectleider gesprekken gevoerd. Tenslotte zijn bestuur en bewoners
in de werkgroep gaan knippen en plakken en hebben een schetsontwerp
ingeplakt met nagenoeg al hun woonwensen erin verwerkt. Ook hebben zij alle
minpunten zoals hiervoor al genoemd er zoveel mogelijk uitgehaald.
Vervolgens is deze schets door het stedenbouwkundig bureau uitgetekend en
opgenomen in deze Nota van Uitgangspunten als mogelijke invulling van het
plan.
De uitgangspunten voor het schetsontwerp van de bewoners zijn:



Het ontwerp voldoet aan alle eisen en overeengekomen uitgangspunten.
Standplaatsen van gelijke maat en rechthoekige afmetingen van 12 x 20
meter en zoveel mogelijk met de voorzijde op elkaar betrokken en, voor
het bevorderen van de privacy, zo weinig mogelijk inkijk van doorgaand
verkeer op de Haarlemmerweg en de Broekweg en vanuit de hoogbouw in
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de wijk Poelgeest.
Bouwvlak op de standplaatsen 119 m2 (7 x 17), berging op achterzijde
met zonodig een standplaatsafscherming voor privacy en veiligheid,
groenstrook aan de Broekweg in gebruik als tuin.
Woonstraten breed en recht, met overzicht en doorzicht en
rondloopmogelijkheden, kindveilige rijsnelheid zonder doorgaand verkeer.
Zo veel mogelijk herkenbaar ten opzichte van het huidige stratenpatroon
Alle straten met elkaar verbonden en meerdere aansluitingen met de
Haarlemmerweg.
Meerdere fiets- en voetpadaansluitingen met de Broekweg en indirect
met de wijk Poelgeest.
Doorlopende parkeerstrook aansluitend aan de voorzijde van de
standplaatsen.
De invulling met woonblokken kan nog worden verwisseld, ook met de
algemene voorzieningen.
Er is voldoende ruimte voor goede inpassing van algemene voorzieningen
voor, sport, spel en ontmoetingsplaats en het buurthuis wat nu is
ingepland op de zogenaamde punt van het Trekvaartplein.

Tenslotte zijn de bewoners niet overtuigd van de nut- en noodzaak van de
ontsluitingsweg en de brug. Vandaar dat dit gedeelte grijs is getekend in
hun ontwerp. Mocht de nieuwe ontsluitingsweg niet doorgaan dan willen de
bewoners de punt geheel bij het Trekvaartplein betrekken, omdat zij de punt
als een onlosmakelijk deel van het Trekvaartplein zien. De tijd ontbrak om
hier ook een goede tekening van te maken en op te nemen in deze Nota van
Uitgangspunten.

5.7 Vergelijking schetsontwerp
De schetsontwerpen van de gemeente en van de bewoners komen voor een
heel groot deel overeen. De verkaveling in het zuidelijk gedeelte is exact
hetzelfde. Het middengebied is bij de bewonerstekening rechter doorgezet. Er
staan meer woonwagens met de voorkant naar binnen en met de achterkant
naar Poelgeest en de Broekweg. In de gemeentelijke tekening is de groene
wig langer doorgezet en kijken ook woonwagens uit op de wig en daarachter
op Poelgeest. Een laatste verschil is de verlengde Hugo de Vrieslaan. Deze is
in de gemeentelijke tekening doorgezet naar de dijk. In de bewonerstekening
loopt deze dood en komt men via een ander straatje van de dijk op het plein.
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Planaspecten

In dit hoofdstuk worden verschillende inhoudelijke aspecten van het
plan nader beschreven. Deels vormt dat een nadere toelichting op het
schetsontwerp. Daarnaast zijn nadere uitgangs- en aandachtspunten voor de
uitwerking opgenomen.

6.1 Verkeer
Voor de verkeersaspecten van het plan is gewerkt met een Programma
van Eisen van de afdeling Verkeer en Vervoer. Voor een belangrijk deel zijn
deze opgenomen in de uitgangspunten van hoofdstuk 4 en verwerkt in het
schetsontwerp.
Verkeerscirculatie
De nieuwe weg sluit aan op de verlengde Hugo de Vrieslaan. Na een bocht
kruist de hoofdroute de Broekweg en rijdt Poelgeest in. De verlengde Hugo de
Vrieslaan is gelijkvloers verbonden met het Trekvaartplein en Poelgeest en
met de Haarlemmerweg en de Broekweg.
Belangrijk aandachtspunt is dat deze nieuwe route ook de weg opent voor
sluipverkeer over het Trekvaartplein en de dijk. Verkeer vanuit Poelgeest
en de Oegstgeesterweg heeft hier een alternatieve en iets kortere route
naar de Willem de Zwijgerlaan. Dit is voor de verkeersveiligheid en de
woonkwaliteit ongewenst. Ook kan de nieuwe aansluiting op de Gooimeerlaan
er geen extra verkeer bij hebben. Sluipverkeer tussen Oegstgeest en
Gooimeerlaan/Hallengebied moet dus worden voorkomen. Hiervoor
zijn verschillende mogelijkheden. Het plan voor De Hallen gaat uit van
een knip bij de onderdoorgang van het spoor. Alternatieven zijn om een
slingerende route over het Trekvaartplein aan te leggen of de route allen voor
bestemmingsverkeertoe te staan. Eventueel kan dit worden afgedwongen met
een fysieke belemmering in de spits of met een (electronische) sleutelpaal.
Deze doorgang zal overigens wel voor hulpdiensten toegankelijk moeten
blijven.
Brug en toeleidende weg aan Leidse zijde
Het dwarsprofiel is in totaal 11,5 m en bevat 1,80 meter fietsstrook in rood
asfalt, 5,50 meter rijbaan in zwart asfalt, 1,80 meter fietsstrook in rood asfalt
en 1,90 meter trottoir aan de zuidzijde. Bekeken wordt of er aan één kant
een vrijliggend fietspad in twee richtingen kan worden aangelegd (3,00-3,50
meter breed en fysieke scheiding van fietspad-weg). Naast de fietsstrook
komt een schrikstrook van 0,50 meter (obstakelvrije ruimte tot aan reling).
Verkeerskundig heeft een breder profiel de voorkeur, maar dat past niet in de
totale 11,5 meter.
De helling van de brug moet voldoen aan de CROW-normen en toegankelijk
zijn voor fietsers en gehandicapten. De brug moet zwaar verkeer kunnen
verwerken, dus klasse IV.
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Aansluiting op Oegstgeesterweg
De nieuwe ontsluitingsweg sluit met een enkelstrooksrotonde aan op de
Oegstgeesterweg. Vanwege de intensiteiten is een ongeregelde T-aansluiting
niet mogelijk en is er ofwel een verkeersregelinstallatie ofwel een rotonde
nodig. Gekozen wordt voor een rotonde vanwege verkeersveiligheid,
doorstroming, milieu en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer (met
voorrang). De intensiteiten op de Oegstgeesterweg bedragen ongeveer 18.000
motorvoertuigen per etmaal (beide richtingen samen). Enige congestie in de
spitsen wordt geaccepteerd. Verderop wordt immers de capaciteit eveneens
beperkt door een rotonde en door verkeerslichten met één rechtdoorstrook.
Bij de uitwerking moet ook het weggedeelte naar het spoor dat nu
tweestrooks is meegenomen worden. Dit stukje moet enkelstrooks worden.
Hierbij moet een voetgangersoversteekplaats ingepast worden tussen
het Heempark en voetbalvereniging Lugdunum in het verlengde van de
looproute vanuit het Houtkwartier (met 50 km/uur-drempel, VOP-masten en
thermoplastmarkering).
De rotonde wordt vormgegeven conform de CROW-richtlijnen (publicatie
126). Het tweerichtingsfietspad aan de westzijde blijft liggen. Ook het
tweerichtingsfietspad aan de oostzijde blijft en wordt uitgebogen bij de
rotonde, zodat de ruimte tussen de rotonderijbaan en het fietspad minimaal
5 meter bedraagt en voldoet aan de CROW-normen voor rotondes. De
fietspaden rond de rotonde worden uitgevoerd in rood asfalt en krijgen
voorrang. Er is een overgang nodig tussen de fietsvoorzieningen op de brug
en de fietspaden rond de rotonde. Het voetpad over brug aan de zuidzijde
wordt doorgetrokken tot aan de rotonde, met enkel een zebra aan de zuidzijde
van de rotonde (aan de noord-/oostzijde loopt geen trottoir) aansluitend op
het trottoir aan de westzijde van de Oegstgeesterweg.
Aansluiting zijde Poelgeest
Er is in het verkeersontwerp veel aandacht nodig voor de uitwerking
van de kruispunten aan de Poelgeestse zijde en met name hoe alle
fietsvoorzieningen veilig ingepast worden. De weg wordt ontworpen op basis
van 30 km/uur.
In overleg met Oegstgeest moet overwogen worden of de Broekweg als
hoofdfietsroute voorrang krijgt ten opzichte van de nieuwe weg. In dat geval
moet de Broekweg worden uitgevoerd in rood asfalt.
Trekvaartplein
Er zijn twee toegangen opgenomen. De wegen zijn 6 meter breed en er wordt
rekening gehouden met draaicirkels van grote vrachtwagens.
De inrichting moet verkeersveilig en afgestemd zijn op het woonkarakter. Het
Trekvaartplein krijgt een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur conform
het landelijke principe Duurzaam Veilig. De bewoners van het Trekvaartplein
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willen graag een woonerfinrichting. Dat betekent dat alles gelijkvloers is en
er alleen geparkeerd mag worden in de daarvoor bestemde vakken. Voor beide
opties is voldoende ruimte. Hierover moet nog worden beslist.
Er is binnen het Trekvaartplein ruimte opgenomen voor drie parkeerplaatsen
voor vrachtauto’s. Deze plaatsen moeten zoveel mogelijk binnen bestaand
beleid en bestaande systematiek worden beheerd. Binnen de verordening
kunnen parkeerplaatsen worden aangewezen als openbare plaatsen waar
het parkeren van grotere vrachtauto’s mogelijk is. Ook is het een optie om de
parkeerplaatsen te verhuren.

6.2 Standplaatsen en brandveiligheid
In de huidige situatie voldoet het Trekvaartplein niet aan de eisen voor
brandveiligheid. De wagens staan te dicht op elkaar, het woonwagenterrein
is groot en onoverzichtelijk en slecht toegankelijk voor brandweervoertuigen.
Het doel is het creëren van een brandveiligheidniveau dat voldoet aan de
huidige bouwregelgeving.
Belangrijk is dat brandoverslag voldoende wordt voorkomen. Dat kan met
behulp van de gebruikte bouwmaterialen of met minimale afstanden . Voor het
Trekvaartplein is nog niet duidelijk welke woonwagens behouden blijven en
dus ook niet welke materialen worden toegepast. Daarom is hier gekozen om
alle kavels zo vorm te geven dat er altijd voldaan kan worden aan de minimale
afstand van 5 meter tussen woonwagens gerekend van overstek tot overstek.
Indien de afstand tussen een woonwagen en een andere woonwagen minder
dan 5 meter bedraagt, moet de brandveiligheid via het materiaal worden
bereikt. Dit moet door de initiatiefnemer of eigenaar van de woonwagen
worden aangetoond. Deze voorschriften moeten uiteindelijk in het
bestemmingsplan worden opgenomen.
Flexibiliteit
In het schetsontwerp is uitgegaan van standaardkavels waarop vrijwel elke
woonvorm mogelijk is. Er moeten niet alleen woonwagens, maar (later) ook
woonwagenwoningen, houtskeletwoningen of stenen woningen gebouwd
kunnen worden op dezelfde standplaatsen. Elke standplaats bestaat uit een
vastgesteld bouwvlak, een berging, open ruimte en een erfafscheiding.
Opbouw en afmetingen standplaats
Een standplaats bevat de volgende onderdelen: berging, funderingsplaat,
bestrating met daaronder worteldoek tegen onkruidgroei, voorzieningenput,
brandveiligheidszones, erfafscheiding, afwatering en kabels en leidingen. Elke
standplaats krijgt dezelfde maten vanwege de flexibiliteit en brandveiligheid.
De grootte van de kavels bedraagt 12x20 = 240 m2. Het bouwvlak is 7x17 meter
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= 119 m2 en zal worden aangegeven in de bestrating. Buiten dit bouwvlak
mag niets gebouwd worden. Alle overstekken, trappen, e.d. moeten binnen dit
bouwvlak vallen.
Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte bedraagt 6,30 meter. Dit bestaat uit 0,80 cm voor
de bouwhoogte vanaf de grond tot eerste vloer plus 5,50 meter hoogte voor
anderhalflaagse woning met kapverdieping.
Brandveiligheidszone
Buiten het bouwvlak bevindt zich de brandveiligheidszone. Over de breedte
1 meter aan de linkerzijde van de woonwagen en 4 meter aan de rechterzijde
van de woonwagen (er van uitgaande dat de ingang van de ‘woning’ aan de
rechterzijde zit). Over de lengte 1 meter vanaf de straatzijde (rooilijn) en
tussen berging en woonwagen minimaal 2,4 meter.
De brandveiligheidszone mag niet bebouwd worden ook niet gebruikt als
parkeerplaats voor voertuigen of caravans. Deze ruimte kan gebruikt worden
als terras, tuin, e.d. Het tuinmeubilair dient gemakkelijk te verplaatsen zijn.
Berging
Op iedere standplaats is ruimte voor een berging van 3x5meter. De berging
wordt in de lengte van de kavel gebouwd op de 4 meter brandveiligheidszone.
De berging is volledig geïsoleerd, voorzien van sanitaire aansluitingen,
opstelplaats voor wasmachine en droger en aansluitingen/afvoer van water
en hete lucht, een vorstvrije meterkast, opstelplaats voor CV-installatie,
lichtpunten en stopcontacten, een buitenlantaarn en een tappunt voor
tuinslang. Deuren zijn toegankelijk voor rolstoelgebruik.
Fundering en voorzieningenput
Elke standplaats krijgt een gefundeerde betonnen plaat ter grootte van het
bouwvlak. De fundering wordt voorzien van goede drainage en wordt verlaagd
aangelegd, waardoor er na plaatsing van de woning overheen gestraat kan
worden, zodat de betonplaat bij woningen kleiner dan het bouwvlak niet
langer zichtbaar is. Door het gebruik van deze fundering is elke kavel geschikt
voor de plaatsing van een stenen woning en is de kans op verzakkingen zeer
gering. Elk bouwvlak wordt voorzien van een prefab voorzieningenput van
waaruit voldoende mantelbuizen naar de berging lopen: aan- en afvoer warm
en koud water t.b.v. CV-installatie, de drinkwaterleiding, gasleiding, elektra,
riolering, telefoon/ADSL/internet, TV-kabel en een reservebuis van 110 mm
doorsnede.
Erfafscheiding
De erfafscheiding aan de voorkant tot 1 meter voorbij de woning mag
maximaal 1 meter hoog zijn. Langs de rest van de kavel mag de erfafscheiding
maximaal 1,80 meter hoog zijn. Bij aanleg wordt voor de beide zijkanten en de
achterzijde van de kavel een erfafscheiding aangebracht.
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6.3 Toewijzing standplaatsen
Toewijzing van standplaatsen op Trekvaartplein gebeurde tot nu door
het Woonwagenschap. Dit is echter formeel in liquidatie en alle taken
vallen straks toe aan ofwel de gemeente Leiden, ofwel Holland Rijnland.
De gemeente Leiden heeft, net als alle andere gemeenten in de regio,
de woonruimteverdeling overgedragen aan Holland Rijnland. Holland
Rijnland heeft de verdeling van woonwagenstandplaatsen (en ligplaatsen)
echter uitgesloten in haar verordening, waardoor toewijzing van
woonwagenstandplaatsen formeel nog niet is geregeld. Voor de uiteindelijke
situatie moet toegewerkt worden naar een juridisch kader waarbinnen
de toewijzing van woonwagenstandplaatsen in de sociale sector wordt
geregeld. Toewijzing van standplaatsen gaat dan bij voorkeur via het reguliere
woonruimte verdeelsysteem Woonzicht. Men schrijft zich in en reageert op
een advertentie. Net als bij woningen wordt de beschikbare standplaats
toegewezen aan degene die bovenaan staat op de reactielijst.
Voor de herstructurering is een eenmalige toewijzingsregeling nodig. De
beschikbare capaciteit wordt in eerste instantie bepaald door het aantal
standplaatsen op het Trekvaartplein, Roomburg en Oegstgeest. Opgeteld gaat
het op dit moment onder voorbehoud om 128 standplaatsen (89 Trekvaartplein
+ 29 Roomburg + 10 Oegstgeest). Het kan zijn dat dit niet voldoende is. Dat
zou kunnen betekenen dat er een nog een aanvullende vierde locatie in Leiden
of de regio gerealiseerd moet worden.
In deze Nota van Uitgangspunten wordt uitgegaan van de intentie om
alle huidige bewoners van het Trekvaartplein een nieuwe standplaats te
verschaffen. Hiervoor geldt, door de ondoorzichtigheid van de huidige
situatie, echter een duidelijke slag om de arm. Het recht geldt in ieder
geval voor de legale bewoners van de officiële standplaatsen en voor de
bewoners die in november 1999 gedoogd zijn. Voor overige bewoners moet
per geval bekeken worden of en welke rechten men heeft op een nieuwe
standplaats. De verdeling betreft alle standplaatsen, sociaal of vrije sector.
Dit zou betekenen dat huidige bewoners een eenmalig recht krijgen op
een nieuwe standplaats op het Trekvaartplein, Roomburg of Oegstgeest. In
voorkomend geval zou een bewoner desgewenst ook kunnen kiezen voor een
huurwoning (met stadsvernieuwings (SV) urgentie). Huidige gegadigden voor
een standplaats, die nu niet wonen op het Trekvaartplein, vallen buiten de
eenmalige regeling en gaan mee in de reguliere woonruimteverdeling.
De eenmalige toewijzing is een verantwoordelijkheid van de gemeente
Leiden. Holland Rijnland moet deze verantwoordelijkheid dan ook
terugdelegeren naar de gemeente Leiden. Om te weten wie er woont
heeft de gemeente een lijst met bewoners opgesteld aan de hand van
gegevens uit het bevolkingsregister, de lijsten van het Woonwagenschap
en overige beschikbare informatie. Deze lijst sluit vooralsnog op circa 130

Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

maart 2008

67

huishoudens. Deze gegevens worden door middel van een persoonlijke
brief bij iedere bewoner geverifieerd, Met behulp van criteria zal een
prioriteit van rechthebbenden op een standplaats worden bepaald. Ook de
randvoorwaarden waarbinnen recht op verhuiskostenvergoeding en/of op
verplaatsing van de woonwagen bestaat, moeten worden vastgesteld. Deze
moeten samen met de criteria worden vastgesteld door het bestuur en de
gemeenteraad.
Hierna kan definitieve (eenmalige) toewijzing in het kader van de
herstructurering plaatsvinden. Daarna is het zaak dat alle bewoners een
overeenkomst tekenen om hun huidige overeenkomsten of rechten te
beëindigen en om recht te krijgen op de nieuwe standplaats en de eventuele
vergoedingen. Gezien de strakke planning is er een vaste termijn nodig
waarbinnen iedereen getekend moet hebben. Anders zou het recht op een
nieuwe standplaats kunnen vervallen.

6.4 Watersysteem en waterberging
Het Trekvaartplein en Poelgeest vormen samen één watersysteem van de
Broek en Simontjespolder. Wel is er een peilverschil. Poelgeest ligt op -1,7
m NAP en Trekvaartplein 20 cm lager op -1,9 m NAP. De sloten zijn smal en
hebben steile taluds. Op de kop van het Trekvaartplein is het watersysteem
her en der onderbroken.
De polder watert af op de trekvaart (boezemwater). De pioniervegetatie van
bomen en riet is gaan overwoekeren.
Eisen en wensen voor nieuwe situatie:

Het watersysteem moet intact blijven. Huidig oppervlaktewater mag niet
worden gedempt of moet worden gecompenseerd.

De huidige oever van de Haarlemmer Trekvaart is hard. Deze mag niet
verder naar het water worden gelegd. Als de dijk moet worden verbreed
zal dat aan de polderkant moeten gebeuren.

Voor nieuw verhard oppervlak moet er 15% extra water worden
toegevoegd binnen hetzelfde watersysteem. Dit is een harde eis. De plek
waar waterberging wordt gerealiseerd is, binnen het peilvlak, redelijk vrij.

Voor duikers gelden minimale maten en een maximale lengte van 15 m.

Wens is om de watercirculatie in de kop te verbeteren. Dit kan mooi
gecombineerd worden met extra waterberging.

Geef de sloten een talud van maximaal 1:3 met bij voorkeur een
natuurlijke inrichting van de oever. Voor ecologische inrichting is een
subsidie beschikbaar.

Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Wanneer schoon genoeg
zal hemelwater worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Matig water
moet nog bepaald worden. Vuil water van bijv. drukke wegen wordt naar
het riool geleid.

Een brug is minimaal 2 m breed en 1,25 m hoog en mag geen opstuwing
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veroorzaken.
Vermijd gebruik van ongecoat koper, lood en zink.

Bestaande polderwatergangen
In elk geval moeten alle watergangen worden gebaggerd en tot de vereiste
diepte worden vergraven. Dit is waarschijnlijk 60 cm diepte, aan te geven
door het Hoogheemraadschap. Bij een waterstand van NAP – 1.80 m moet de
bodem komen op NAP – 2.40 m. De kwaliteit van de bagger is (nog) onbekend.
Er dient gerekend te worden op afvoeren naar een baggerdepot voor
definitieve opslag. De polderwatergangen blijven in beheer en onderhoud
van het waterschap. De vermoedelijke diepte moet 60 cm water zijn. Langs
de watergangen moet een oevervoorziening worden aangebracht. De taluds
moeten i.v.m. onderhoud worden gemaakt met een helling van maximaal 1:3.
Daar waar geen taluds kunnen komen, moet rekening worden gehouden met
een verankerde hardhouten beschoeiing.
In de volgende fase moet voor het plangebied een waterinrichtingsplan
worden opgesteld. Hiermee kan de waterparagraaf worden opgesteld die
in de planologische procedure verplicht is. Tot slot moet voor werken aan
het water en de dijk een ontheffing van de Keur worden aangevraagd bij het
hoogheemraadschap.

6.5 Duurzame Stedenbouw
De gemeente hanteert beleid voor duurzame stedenbouw. Dit beleid is
gebaseerd op drie kwaliteitspijlers (People, Planet, Profit) en gerubriceerd
naar duurzaamheidthema’s en deelaspecten. Per deelaspect zijn een basisen een extra ambitieniveau geformuleerd, waarvan beide de maatlat hoger
ligt dan wettelijk vereist. Naast de basisambities geldt voor minimaal één
duurzaamheidthema een extra-ambitie, waarvan de maatlat hoger ligt dan
wettelijk vereist. Het plan is groter dan 1 ha. en omvat een woonbuurt met ca.
90 kavels en valt dus binnen de reikwijdte van het Beleidskader Duurzame
Stedenbouw. Daarom is de standaardambitietabel voor Trekvaartplein
ingevuld.
In de ambitietabel Trekvaartplein zijn relevante en uitvoerbare deelaspecten
aangevinkt. Waar mogelijk zijn deze ambities al vertaald in het schetsontwerp.
Andere ambities worden in de uitwerking meegenomen en naar concrete
maatregelen vertaald. Alle maatregelen worden in een volgende fase in een
monitorplan vastgelegd en tijdens de realisatiefase gemonitord.
Voor Trekvaartplein geldt een extra ambitie voor ruimtelijke kwaliteit,
leefbaarheid en sociale samenhang. Zo is er bij de verkaveling sterk gelet op
veiligheid en kindvriendelijkheid, op de mogelijkheid tot sociale controle en
op het opnemen van deelruimtes voor de verschillende leeftijdsgroepen. Het
raamwerk en de openbare ruimte krijgen een doordachte, hoogwaardige en
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duurzame inrichting. De overgang van openbaar naar privé wordt helder en
controleerbaar vormgegeven. Daardoor is weer ruimte voor veel flexibiliteit
binnen de kavels.
Door de carré van groen en water om het woongebied te behouden en
in te zetten krijgt de buurt een sterk groen karakter. Waar mogelijk zal
hemelwater worden afgevoerd naar oppervlaktewater en zal er ondergrondse
afvalinzameling worden toegepast.
De verkeersveiligheid staat voorop door toepassing van korte overzichtelijke
woonstraten en lage snelheden van ten hoogste 30 km/u. Doorgaande
fietspaden worden waar mogelijk in de voorrang gezet.
Voor de woningen geldt dat er vooral ingezet wordt op grote flexibiliteit.
Aan woonwagens worden wettelijk geen eisen gesteld, voor wat betreft de
energieprestatie, maar maatregelen worden snel terugverdiend en reduceren
de woonkosten! Voldoende isoleren en ventileren houden de woonlasten
(energiekosten) laag en een gezond binnenmilieu hoog. Woonwagens
zijn ook geschikt voor de toepassing van zonne-energie. Hiervoor worden
subsidiemogelijkheden onderzocht. De overheid werkt momenteel aan
een subsidie voor zonnepanelen en zonneboilers hoofdzakelijk gericht op
particulieren. Een op de zon gerichte verkaveling is dan wel noodzakelijk.
Hiermee kan een extra-ambitie voor het deelaspect duurzame energie worden
gerealiseerd.
Tot slot zal binnen de sociaal maatschappelijke ondersteuning voor
Trekvaartplein gewerkt worden aan stimulering van wijkinitiatieven.
Ook wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat voor een nieuw
multifunctioneel buurthuis. Een reservering voor dit buurthuis is op een zeer
centrale locatie in het schetsontwerp opgenomen.
De duurzaamheidthema’s en deelaspecten zijn overzichtelijk in de
Ambitietabel Duurzame Stedenbouw Trekvaartplein Leiden gepresenteerd.
De ambitietabel vormt een bijlage bij de Nota van Uitgangspunten.

6.6 Milieu
Er zijn geen bedrijven in de omgeving met een milieuzone. Uit het VGI
systeem blijkt dat er in het plangebied geen trafo’s en gasdrukregel- en
meetstation aanwezig zijn. De gasdrukregel- en meetstations in de nabije
omgeving liggen aan de Oegstgeesterweg en aan de Stadspolderweg.
Bodem
De locatie is in 2004 onderzocht door milieuadviesbureau Oranjewoud.
De eerste fase van het bodemonderzoek had betrekking op het gehele
Trekvaartplein en had tot doel de onderzoeksresultaten uit 1987 en 1995 te
actualiseren.
De bodem ter plaatse van het woonwagencentrum blijkt niet-ernstig
verontreinigd te zijn. Op de locatie zijn in de bodem slechts lichte
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verontreinigingen aangetroffen. In het grondwater wordt plaatselijk de
tussenwaarde overschreden voor de parameter arseen. De aangetoonde lichte
en plaatselijk matige arseenverontreiniging op de locatie is waarschijnlijk
van natuurlijke oorsprong . De locatie wordt op basis van onderhavige
onderzoeksresultaten zonder sanerende maatregelen geschikt geacht voor
verblijfsfunctie (wonen / wonen met tuin).
Het noordelijke terreingedeelte (de Punt) is een voormalig slopersterrein.
De bovengrond ter plaatse is heterogeen licht tot sterk verontreinigd. De
daaronder liggende ophooglaag (op ca. 20-30 cm-mv) is sterk verontreinigd
met asbest, olieproducten en PAK. De kleiige ondergrond is schoon tot licht
verontreinigd met zware metalen en PAK. Op basis van nader onderzoek kan
de gemiddelde dikte van de ophooglaag op het terrein worden geschat op
80 cm en de totale omvang op 3200 m3 (0,8 m x 4000 m2). In deze ophooglaag
zijn twee “spots” van mobiele verontreiniging aangetoond. Het gaat hierbij
om een matige en sterke verontreiniging van motorolie en benzine. De
omvang van beide spots wordt respectievelijk geschat op 680 m3 en 415 m3.
Deze verontreiniging bevindt zich in de grond- en grondwaterfractie van de
ophooglaag
Naar aanleiding van bovenstaande heeft Oranjewoud in mei 2004 een
kostenraming opgesteld voor de sanering van het noordelijke terreingedeelte.
Er moet rekening worden gehouden met een mogelijke afwijking van
werkelijke hoeveelheden die kan leiden tot een bandbreedte in de
uiteindelijke kosten van 30%. Door de aanwezigheid van asbest worden,
met de bovengenoemde hoeveelheden, de kosten van verwijderen van de
ophooglaag thans voorlopig geraamd op maximaal 550.000. Hierbij moet
worden aangetekend dat door een alternatieve aanpak van de verwijdering
van de ophooglaag, zoals het toepassen van zeefstappen, de kosten kunnen
worden beperkt.
Op het moment dat de gemeenteraad deze Nota van Uitgangspunten heeft
vastgesteld zal opdracht worden gegeven om een saneringsonderzoek uit te
voeren waarbij de saneringsvarianten nauwkeurig worden afgestemd op de
ontwikkelingsplannen.
De dijk langs de Haarlemmerweg zal in het kader van de geplande
herinrichting moeten worden onderzocht. Dit in het kader van de
functiewijziging (openbare weg naar tuin) en de geplande aanleg van een
persriool. Dit onderzoek zal door de Milieudienst worden aangevraagd.
Geluid
Een woonwagenlocatie is in zijn geheel aan te merken als geluidgevoelige
bestemming. Akoestisch onderzoek dient plaats te vinden aan de grens van
de locatie en dus niet bij de woonwagens zelf. Uit dit onderzoek blijkt wat de
geluidbelasting ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen is. Verder
blijkt of er sprake is van overschrijding van de voorkeursgrenswaarde of
grenswaarde en welke maatregelen genomen moeten worden.
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Indien er woningen komen dan zijn de woningen afzonderlijk als
geluidsgevoelig aan te merken. Geluidbelasting is te verwachten als gevolg
van het spoor, de weg en het tenniscomplex.
Lucht
Het plan wordt getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de aangepaste
Wet Milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe ‘Wet
Luchtkwaliteit’ geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkeling als:

er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een
grenswaarde;

een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit leidt;

een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de
luchtverontreiniging;

een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen
of in het NSL, dat in werking treedt nadat de EU derogatie heeft verleend.
Het plan Trekvaartplein is een project ‘niet in betekende mate’. Er wordt
voldaan aan de luchtkwaliteitseisen uit de aangepaste Wet Milieubeheer.
Externe veiligheid
De Milieudienst stelt een paragraaf op over externe veiligheid. Hierin wordt
inzicht gegeven in de wet/regelgeving evenals het bestaande beleid. Ook
worden de veiligheidsaspecten en risico’s beschreven, zowel in de huidige als
in de toekomstige situatie (transport gevaarlijke stoffen, gasleidingen, BEVI
- inrichtingen). Op basis van de, op dit moment bekende, gegevens verwacht
de Milieudienst geen grote knelpunten.
Bedrijven en milieuzonering
Bij de verdere uitwerking van de plannen wordt rekening gehouden met
bestaande en nieuwe bedrijvigheid. Bij het bepalen van een juiste afstand
tussen de bedrijven en een woning of woonwagen wordt gebruik gemaakt van
de VNG uitgave ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (Den Haag, 2007). Met name
de tennisclub is een belangrijk aandachtspunt in verband met geluid- en
lichthinder. Het kan nodig zijn hiernaar aanvullend onderzoek te verrichten.

6.7 Civiele techniek
Grondwerk
Uitgangspunt is dat het toekomstige terrein op dezelfde hoogte blijft. Er
vindt dus geen ophoging plaats. De noordelijke punt moet wel opgehoogd
worden. Verwacht wordt, dat na een ophoging met extra overhoogte en
een zettingsperiode van 6 maanden, de meeste zetting wel is geweest
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en volgens bovenstaande uitgangspunten kan worden gewerkt. Hiervoor
is grondmechanisch onderzoek nodig. Op basis van het bovengenoemde
sanering zal de grond opgeschoond en geschikt gemaakt worden voor de
toekomstige functie. De grond in de punt zal gesaneerd moeten worden. Op
andere plaatsen is de grond al geschikt of volstaat een leeflaag.
Opbreken wegen
De bestaande wegverhardingen bestaan uit twee soorten: de hoofdwegen en
de standplaatsen. De hoofdwegen bestaan uit asfaltverharding gefundeerd op
hoogovenslakken. Daaronder zit zand. Er is een aanvullend onderzoek nodig
naar het asfalt en de hoogovenslakken om te bepalen hoe ze moeten worden
verwerkt. De standplaatsen bestaan uit betonstraatstenen. Door hun leeftijd
kunnen deze oude stenen waarschijnlijk alleen elders in Leiden gebruikt
worden als bouwweg bij nieuwbouwprojecten. Straat- en trottoirkolken zijn
vergaan en moeten worden gestort.
Opbreken riolering
De bestaande riolering is van het gemengde stelsel. De buizen zijn van
gewapend beton en hebben een grote diameter (circa 50 tot 60 cm). De
riolering is onderheid. De rioolputten zijn gemetseld. Het stelsel loost op
een rioolgemaal aan de zuidoost zijde van het centrum. Via een persleiding
wordt het water afgevoerd naar het rioolstelsel in de Gabriel Metzustraat. De
bestaande riolering met het rioolgemaal is verouderd en heeft de verkeerde
structuur. Alle rioolbuizen, de palen, de rioolputten en het gemaal met de
persleiding worden gesloopt en verwijderd. Alle materialen dienen te worden
afgevoerd en te worden gestort als bouwpuin.
Kabels en leidingen
Enkele doorgaande kabels en leidingen en trafohuisjes zijn opgenomen in het
schetsontwerp en kunnen worden gehandhaafd. Het gaat om kabels van KPN
en Casema. De resterende distributiekabels en -leidingen worden verwijderd
en opnieuw gelegd. Bij kruisingen met asfalt zullen mantelbuizen worden
toegepast.
Sloop bebouwing
De ketelhuizen inclusief de aanwezige verwarmingsketels met bijbehorend
leidingwerk en bergingen worden gesloopt.
In het ontwerp van de nieuwe situatie vindt de verwarming per standplaats
individueel plaats.
Ook Buurthuis De Rolleman moet worden gesloopt. Het is bekend, dat er veel
asbestplaten zijn verwerkt als dak maar ook als gevelbekleding. Voor de sloop
dient een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.
Verwijderen groen
Waar mogelijk wordt het bestaande groen gehandhaafd. Als bestaande
bomen worden verwijderd wordt in de exploitatieraming een bijdrage aan het
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bomenfonds opgenomen. Voor vervangende bomen is weer een bijdrage uit
het bomenfonds mogelijk, maar dat is vaak niet kostendekkend. In het kader
van de Flora- en Faunawet moet een ecologisch onderzoek worden verricht en
een groeninventarisatie plaatsvinden naar de ecologische waarden en naar
de kwaliteit van de bestaande bomen. Uit deze inventarisatie blijkt dan ook of
rekening gehouden moet worden met het verplanten van waardevolle bomen,
waarvan de kosten in de exploitatie moeten komen.
Nieuwe wegen
Voor de wegen en standplaatsen wordt gekozen voor een
elementenverharding. Voor de parkeerstroken kunnen ook grijze
betonstraatstenen worden gebruikt, waarbij de vakverdeling gemaakt
wordt met zwarte betonstraatstenen. De weg aan de Haarlemmerdijk
wordt uitgevoerd in asfalt eventueel op een puinfundering van repac of
asfaltgranulaatcement. Deze verhardingssoort is comfortabel, sterk en niet
onderhoudsgevoelig. Eventuele markeringen op de asfaltverharding zijn van
thermoplastisch materiaal. In elementenverharding bij voorkeur van witte
markeringsstenen.
Nieuwe riolering
De nieuwe riolering moet worden van het type verbeterd gescheiden stelsel.
Om in de toekomst bij eventuele calamiteit te voorkomen dat “verdachte”
stoffen in het oppervlaktewater komen, moet het regenwaterriool snel
en eenvoudig kunnen worden aangesloten op het vuilwaterriool. Het
vuilwaterriool wordt aangesloten op een rioolgemaal dat uitmondt in
een persleiding.Het regenwaterriool kan bestaan uit twee delen. Het
eerste deel wordt gevormd door een ringleiding achter langs de buitenste
bergingen. Hierop kunnen de dakafvoeren van de bergingen worden
aangesloten. Dit riooldeel kan op diverse plaatsen worden aangesloten op
het oppervlaktewater. Er bestaat voor dit riool nauwelijks gevaar op ‘foute’
aansluitingen en dus lozingen. Het tweede deel komt in het middengebied,
waarop de lozingen van de standplaatsen, de bergingen en de kolken van de
wegen worden aangesloten. Dit deel moet lozen op het oppervlaktewater
nabij het rioolgemaal, waarbij een constructie moet worden bedacht om dit
riooldeel snel en eenvoudig aan te kunnen sluiten op het rioolgemaal. Beide
riolen kunnen worden gemaakt van PVC. Geen van de riolen behoeft te
worden onderheid, omdat er geen zettingen worden verwacht.
Duikers
In de twee toegangswegen dienen duikers te worden gemaakt volgens eisen
van het waterschap. Om voldoende lucht en doorstroming te waarborgen
wordt geadviseerd een duiker te maken met een doorstroomprofiel van 100 cm
hoogte en 150 cm breedte.
Verlichting
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Voor verlichting dient door NUON (Dynamicon) een verlichtingsplan te
worden opgesteld op basis van het stedenbouwkundig ontwerp. Dynamicon
is op de hoogte van de technische specificaties die Leiden hanteert voor
Openbare Verlichting.
Brandkranen
Volgens de eis van de brandweer moet gerekend worden op het aanbrengen
van brandkranen op de binnenste waterleiding. De kranen moeten h.o.h. 80 m
komen en elk een capaciteit hebben van 60 m3/uur.
Herstraten
Geadviseerd wordt in de exploitatieraming rekening te houden met
het eenmalig herstraten van alle elementenverhardingen. Voor de
asfaltverharding wordt vaak rekening gehouden met het verwijderen van 9 cm
asfalt en het weer asfalteren van 9 cm.
Nieuw groen
Voor deze kosten moet overlegd worden met de afdeling Beleid en
Groenbeheer. Afhankelijk van het soort plan kan deze afdeling een richtprijs
per m2 en per boom opgeven, waarmee in de exploitatieraming kan worden
gerekend.

6.8 Beheer
Bij de scenariostudie en het opstellen van het schetsontwerp is een
vertegenwoordiger van de afdeling beheer betrokken geweest.
Eisen vanuit beheer en onderhoud in dit stadium van het planproces
zijn meegenomen. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde kwaliteit
woonomgeving met bijpassend beheerniveau voor een Leidse woonbuurt.
Er is in de openbare ruimte oppervlak gereserveerd voor spelen en
hondenuitlaatplekken. Deze krijgen in het uitwerkingsplan een plaats.
Op basis van verdere uitwerking zal duidelijk worden of de arealen aan bovenen ondergrondse voorzieningen in de openbare ruimte in omvang en kosten
wijziging ondergaan en of daarmee de beheerbudgetten moeten worden
aangepast. In ieder geval leidt de nieuwe ontsluitingsweg met brugverbinding
tot hogere beheer- en onderhoudskosten. In de afspraken tot nu toe zijn deze
kosten nog niet afgeregeld.
In het schetsontwerp zijn de eisen aan huisvuilinzameling verwerkt.
Huisvuilinzameling gebeurt met minicontainers die op de kavel zelf worden
opgeslagen en op de inzameldag op gemarkeerde plekken op rij op straat
kunnen worden gezet (z.g. groene streep). De aanbiedlocaties liggen rechts
van de rijrichting van het inzamelvoertuig. In verband met de mechanische
hefbewegingen dienen de locaties vrij te zijn van obstakels. De combinatie
parkeren en opstelplaats minicontainers dient te worden voorkomen. De
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routering voor de inzameling is zodanig logisch, dat achteruitrijden en keren
worden voorkomen.
Er komt één inzamelpunt voor recycling van papier, glas en kleding, bij
voorkeur in de vorm van ondergrondse containers.
Bij de uitwerking moet er extra aandacht worden besteed aan heldere en
handhaafbare overgangen van openbaar naar privé. Ook moeten de eisen aan
erfafscheidingen worden meegenomen.

6.9 Archeologie
De archeologische verwachting van dit gebied is hoog, vanwege de ligging
direct aan de historische Broekweg. De nieuwe ontsluitingsweg is een
ingreep groter dan 50m2 en waarschijnlijk dieper dan 50 cm. Daarom is voor
dit onderdeel een archeologisch vooronderzoek nodig in de vorm van een
kleinschalig booronderzoek. Dit zal in de uitwerkingsfase worden uitgevoerd.
Afhankelijk van wat er wordt gevonden, zal bepaald worden of er opgegraven
zal worden.

7

Vervolgproces

In dit hoofdstuk wordt het vervolg van het project besproken.

7.1 Financiële kaders
Ook financieel is het project Trekvaartplein en omgeving opgedeeld in drie
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Vervolgproces

3. De Haarlemmerweg met de aangrenzende Haarlemmertrekvaart en een
civiel werk.
De grond, die binnen het totale exploitatiegebied nodig is voor de
ontwikkeling van de drie deelprojecten, is geheel in eigendom van de
gemeenten Leiden en Oegstgeest.
De woonwijk Trekvaartplein
Voor het Trekvaartplein is een grondexploitatie opgesteld. Daarin zijn
de kosten opgenomen van sloop en sanering, grondwerk en vervanging
van het rioolgemaal, bouwrijp maken en maaiveldinrichting. Ook zijn
alle kosten opgenomen voor verplaatsing van woonwagens en van
verhuiskostenvergoeding. Er worden geen bijzondere civieltechnische
constructies noodzakelijk geacht. Over de directe investeringen op sloop,
sanering, grondwerk en bouw- en woonrijp maken wordt rekening gehouden
met 10% onvoorzien, 26% plankosten en met een kostenstijging tijdens de
looptijd van het project.
De opbrengsten van het Trekvaartplein bestaan uit verschillende
reserveringen en voorzieningen (totaal ongeveer € 11 mln) en uit de uitgifte
van grond. De gemeente kan de grond in de vorm van bouwrijpe kavels
verkopen. Het resterende tekort bedraagt op dit moment circa € 1,3 mln excl.
BTW prijspijl 1-1-2008. Inzet is om dit tekort terug te brengen en binnen het
beschikbare budget te blijven, anders zal het (resterende) tekort moeten
worden gedekt.
Er moet nog worden bepaald welke taakverdeling de gemeente en de
woningstichting afspreken. Er zijn drie mogelijkheden:
1. De gemeente vervult haar traditionele rol. Op de bouwrijpe locatie richt
Portaal vervolgens de kavels in tot standplaatsen. Vervolgens verkoopt ze
een deel van de standplaatsen. Hierop kunnen de eigenaren zelf een
woning realiseren. Op het resterende deel van de standplaatsen
realiseert Portaal zelf een woning en gaat deze woningen verhuren.
2. Portaal kan eventueel ook verantwoordelijk worden voor het bouwrijp
maken en het inrichten van het openbaar gebied. Dit gebeurt conform
voorwaarden die de gemeenten aan de inrichting zal stellen. Na
oplevering wordt het openbare gebied aan de gemeente om niet
teruggeleverd. Hierop zijn Europese regels van aanbesteding en
mededinging van toepassing.
3. Andere uiterste is dat de gemeente naast bouw- en woonrijp maken, zelf
de kavels inricht en de bergingen laat bouwen en vervolgens verkoopt aan
bewoners of verhuurder. Hierover volgt overleg met Portaal en een
besluit.
Indien er voor gekozen wordt om woningcorporatie Portaal Leiden of een
andere corporatie de locatie te laten ontwikkelen moet er goed gekeken
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worden op welk moment de gemeente de grond overdraagt. Om het BTWregime te bepalen is het van belang onderscheid te maken in uitgaven
die gemaakt worden als overheid of als ondernemer in de zin van de
omzetbelasting. De gemeente treedt op als ondernemer indien zij het
Trekvaartplein zelf bouwrijp maakt. Die uitgaven worden immers gedaan
ten behoeve van het realiseren van bouwkavels. Dat betekent dat de BTW
op die uitgaven verrekend kan worden met het BTW Compensatie Fonds
(BCF). Gevolg daarvan is dat de grond bouwrijp en met BTW-belast wordt
overgedragen aan Portaal.
De Nieuwe Ontsluitingsweg
Voor de nieuwe verbinding tussen Poelgeest en de Oegstgeesterweg
is uitgegaan van een vaste brug over de Haarlemmertrekvaart met een
doorvaarthoogte van 1,75 meter. Aangezien er een hoogteverschil van 2,4
meter moet worden overbrugd zijn er lange hoge taluds noodzakelijk, die in
een boog aansluiten op de Hugo de Vrieslaan die door middel van de brug
Poelgeest, in de gemeente Oegstgeest, verbinden met een nieuw te realiseren
rotonde in de Oegstgeesterweg.
De kosten betreffen sloop en sanering, grondwerk, aanleg wegen en
kruisingen en het bouwen van de brug. Daarnaast wordt rekening gehouden
met opslagen voor onvoorzien, kostenstijging en plankosten. De totale kosten
bedragen circa € 4,7 mln.
Voor de dekking hebben de gemeenten Oegstgeest en Leiden in de
bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de wederzijdse bijdragen.
Oegstgeest zal € 2,35 mln bijdragen en de gemeente Leiden € 1,1 mln.
BTW wordt teruggevorderd via het BTW Compensatie Fonds. Er resteert
een tekort van circa € 1 mln netto contant per 1-1-2008. Er vindt nog overleg
met de provincie plaats over een bijdrage omdat zij ook bereid waren om te
investeren in de voormalige tunnelontsluiting van Poelgeest. Als deze weg
niet begaanbaar blijkt, zal er alsnog aanvullende dekking moeten worden
gevonden.
In de grondexploitatie is een bedrag geraamd voor kostenstijging tijdens de
looptijd van het project. Er is van uitgegaan dat de bijdragen van Oegstgeest
en Leiden waardevast zijn en inclusief waardestijging.
De dijk en de Haarlemmerweg
Bij de Haarlemmerweg is ervan uitgegaan dat de visuele relatie tussen de
weg en de Haarlemmertrekvaart (het water) natuurlijk wordt verbeterd en
dat het een doorgaande fietsroute is, voor auto’s alleen toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Het parkeren voor de woonboten is langs de weg,
waarbij er een duidelijke natuurlijke overgang tussen tuinen bij de woonboten
en de weg wordt gecreëerd en er geen bergingen in het dijklichaam worden

78

Nota van Uitgangspunten Trekvaartplein e.o.

maart 2008

toegestaan.
De kosten betreffen verbetering oever en dijk, de aanleg van de riolering
worden op dit moment geraamd op € 3,9 mln netto contant. Hierin zit
schoonmaken en verwijderen van de tuinen en de Haarlemmerweg,
ophogen van de boezemwerende kade en het baggeren en inrichten van de
watergangen, bouwrijp maken (aanleggen rioleringen en overige kabels
en leidingen, een extra pompgemaal). Het woonrijp maken betreft de
maaiveldinrichting en het aanleggen van ‘de tuinen’ met de benodigde
voorzieningen en de wegen met bijbehorende trottoirs, verlichting,
straatmeubilair, langsparkeerplaatsen, het groen, bomen, etc. Daarnaast is
rekening gehouden met verplaatsingkosten van de woonboten. Ook hier wordt
rekening gehouden met onvoorzien, planvormingskosten en kostenstijgingen.
De opbrengsten betreffen de verhuur van tuintjes en verhuur of verkoop van
ligplaatsen en is mede afhankelijk van de nieuwe ligplaatsverordening. Op
dit moment worden elders in Leiden precariovergoedingen betaald voor het
hebben en houden van een tuin met opstallen e.d. bij woonboten. Voor het
overige zijn er geen opbrengsten te verwachten behalve een bijdrage van
Beheer voor de aanleg van rioleringen.
Omdat deze kosten nauwelijks gedekt worden door opbrengsten uit
grondverkoop en het hoofdzakelijk kosten zijn die betrekking hebben op
publieke werken, zou het tekort van ca € 3,5 mln voor de dijk gefinancierd
moeten worden.

7.2 Communicatie en inspraak
Over deze concept Nota van Uitgangspunten vindt inspraak plaats. Alle
mondelinge en schriftelijke reacties worden opgenomen in een inspraaknota
en van een antwoord van de gemeente voorzien. Waar nodig wordt de
Nota van Uitgangspunten aangepast. Daarna neemt de gemeenteraad een
Projectbesluit.
Per deelproject wordt het plan verder uitgewerkt en uitgevoerd. Voor het
Trekvaartplein zal regelmatig overleg blijven tussen bestuur van de
bewonersvereniging Trekvaartplein en ambtenaren en bestuurder van de
gemeente Leiden. Ook is het de bedoeling om met een werkgroep van
bewoners de precieze inrichting van het plein uit te werken. Het gaat dan wel
uitsluitend om bewoners die daar komen te wonen.
Voor de dijk is het raadzaam om een werkgroep in te richten waarin
woonbootbewoners mee kunnen praten.
Voor de weg is het van belang regelmatig te communiceren met alle
omwonenden. Hier kan aangesloten worden bij beide werkgroepen en de
bewonersvereniging van Poelgeest.
Bij de uitwerking zullen voor ieder van de drie deelprojecten nog
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planologische procedures en vergunningprocedures doorlopen moeten
worden. Ook hierop kunnen bewoners en belanghebbenden zienswijzen
inbrengen en bezwaar of beroep aantekenen.

7.3 Organisatie
Het project Trekvaartplein kan na het projectbesluit worden opgesplitst in
deelprojecten. Deze krijgen ook ieder een eigen aansturing.
Het deelproject Trekvaartplein zal worden aangestuurd vanuit het
Projectbureau Woonwagenzaken, vallend onder het PMB Leiden. Ambtelijk
opdrachtgever blijft Jan Schreurs. Bestuurlijk opdrachtgever is voorlopig de
burgemeester. Hier zal op het moment van Projectbesluit een nader besluit
over worden genomen..
De nieuwe ontsluitingsweg kan verder worden uitgewerkt door het
ingenieursbureau in samenspraak met verkeerskundigen van de afdeling
Realisatie. De ambtelijk opdrachtgever moet nog bepaald worden. De
bestuurlijk opdrachtgever is de Wethouder Verkeer.
De herstructurering van de dijk kan ook afzonderlijk worden aangestuurd.
In dit project zitten vooral juridische en civieltechnische aspecten. Ook
dit project zou vanuit het PMB aangestuurd moeten worden. De ambtelijk
opdrachtgever moet nog bepaald worden. Bestuurlijk opdrachtgever is de
Wethouder Verkeer en Milieu.
Als de drie deelopgaven binnen de kaders van deze Nota van Uitgangspunten
worden uitgewerkt volstraat coördinatie op ambtelijk niveau en binnen B&W.

7.4 Planning en fasering
Er is inmiddels vele jaren over herstructurering van het Trekvaartplein
gepraat. De brandveiligheid en de overbevolking nopen tot haast. Inzet
is om half 2009 over te gaan tot uitvoering. Dat houdt in dat half 2008 een
besluit moet worden genomen en daarna een jaar overblijft voor uitwerking,
vergunningen en voorbereidingen uitvoering (bestekken, aanbesteding en
gunning). Aandachtspunt is een goede (tijdelijke) ontsluiting voor aan- en
afvoer van grond en woonwagens.
Een ander belangrijk punt is dat het Trekvaartplein zeer dichtbebouwd is. Inzet
is dat de nieuwe standplaatsen op Roomburg half 2009 worden opgeleverd.
Er kan ook begonnen worden aan de kant van het voetbalveld. Er zal een
uitvoeringsplan opgesteld moeten worden voor de gefaseerde uitvoering van
het Trekvaartplein, rekening houdend met verplaatsingen van woonwagens,
kabels en leidingen en aan- en afvoer van materiaal.
De weg en de brug kunnen waarschijnlijk vrij snel worden aangelegd. Een
ideale planning lijkt op de planning van het Trekvaartplein. Voor de weg en de
brug moet naast een planologische procedure ook een verkeersbesluit worden
doorlopen. Toch geeft dit op zijn vroegst in de loop van 2010 een nieuwe brug.
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Ook is de kans op vertraging door bezwaren aanzienlijk. Aangenomen mag
worden dat de nieuwe ontsluitingsweg er nog niet ligt als gestart wordt met
het Trekvaartplein.
De herstructurering van de dijk zal wellicht langer duren. Toch is het
opknappen van de kade urgent. Bekeken moet worden in hoeverre dit kan
worden versneld. Aangenomen mag worden dat complete herinrichting
met een nieuw profiel en een verbeterd ligplaatsenplan langer zal duren
dan de herstructurering van het Trekvaartplein. Dat betekent ook dat zwaar
bouwverkeer niet over de dijk langs het Trekvaartplein kan. Oplossing kan zijn
om een tijdelijke aansluiting op de dijk te maken vlak na tennisclub Unicum.
Hiervoor moet een goed uitvoeringsplan worden opgesteld.
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DuBoplus pakket: basisambitieniveau voor de utiliteitsbouw
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saneren van B-lijst woningen met een hoge geluidsbelasting

toevoegen van groen in de bestaande wijk
netwerk van groene elementen (nieuwbouw)
boomnorm van 0,9 boom/inwoner
handhaving van 5 % tot 10 % lagere grenswaarden NOx en PM10
voor verblijfsgebieden ( 38 tot 36 Pg / m3 )

deelruimtes met verschillende functies en belevingen voor alle
leeftijdgroepen

PR-contour =< 10-8 nieuwbouw
PR-contour < 10-6 bestaande bouw
substantiële onderscheiding van het groepsrisico
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minimaal 18 variabele maatregelen uit het DuBoplus pakket
woningnieuwbouw
minimaal 12 variabele maatregelen uit het DuBoplus pakket
woningbouwbeheer
voldoet aan pluspakket gebruikskwaliteit en veiligheid Woonkeur
verbetering geluidsisolatie voor zowel lucht- als contactgeluid met
+10 dB t.o.v. het bouwbesluit
tenminste 30% van de variabele maatregelen van minimaal vier zelf
te kiezen thema’s uit het DuBoplus pakket

historische structuren zijn als ruimtelijke drager uitgangspunt van
het stedenbouwkundige plan.

alle waardevolle elementen worden in het nieuwe ruimtelijke
concept geïntegreerd en versterkt

Stimuleren van wijkinitiatieven

Er is sprake van een acceptabel hinderniveau.
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functioneel kan worden ingepast
historische structuren die niet beschermd zijn inventariseren en
documenteren
minimaal één model ontwikkelen waarbij de oude structuren nog
herkenbaar zijn
DuBoplus pakket: basisambitieniveau voor de woningnieuwbouw
DuBoplus pakket: basisambitieniveau voor de woningbouw beheer
voldoet aan basispakket woonkeur
verbetering geluidsisolatie voor zowel lucht- als contactgeluid met
+5 dB t.o.v. het bouwbesluit
woninggrootte > 100 m² GBO (Leiden)

streven naar heterogene samenstelling in de wijk
minimaal 30% sociale woningbouw
levensloopbestendig bouwen
Stimulering van wijkvereniging
Doelgroepen bij het planproces betrekken

woningen hebben een geluidsluwe zijde
bij voorkeur geen dove gevel toepassen
bij overschrijding van het gebiedsgerichte geluidsniveau of
voorkeurswaarde Wet geluidshinder wordt akoestische compensatie
toegepast
saneren van A-lijst woningen met een hoge geluidsbelasting
voorkomen van nieuwe bronnen van stankoverlast

dubo+ -pakket (GWW)
toegankelijkheid, doorgankelijkheid, bereikbaarheid en
bruikbaarheid voor mindervalide obstakelvrij
boomnorm 0,9 boom / woning
Groennorm 50 - 75 m2 / woning
differentiatie van groengebieden bij nieuwbouw
handhaving van lagere waarden dan de grenswaarden NOx , PM10
voor verblijfsgebieden ( < 40 Pg / m3 )

PR-contour < 10-6 nieuwbouw
geen overschrijding van het groepsrisico of zoveel mogelijk
beperken

duidelijk onderscheid tussen openbaar en privé
politiekeurmerk en aandacht voor brandveiligheid

Basisambitie
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gescheiden inzameling volgens Landelijke afvalplan (LAP)
bevorderen van afvalscheiding door gerichte informatie
netwerk van inzamelpunten voor gescheiden afval

DuBoplus pakket (GWW)

CROW parkeernorm
Onderzoek ondergronds parkeren
aandacht voor duurzaam slopen

sociaal veilige haltes en routes naar haltes
60% - 80% woonadr. binnen de b-kom op max. 500m v OV halte
halte bij wijk- / buurtvoorziening
veilige en aantrekkelijke lv-routes volgens Duurzaam Veilig
Veilige oversteekgebieden

geen stank en geen overlast

opstellen van waterparagraaf
toepassen van natuurvriendelijke oevers, waar mogelijk
waterhuishoudkundigplan opstellen bij nieuwbouw

oppervlaktewaterkwaliteit
energieprestatie op locatie
(EPL)
duurzame energie
opwekking
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variabele maatregelen GWW voor 2% van de stichtingskosten
producten met milieukeur
vernieuwbare grondstoffen
inzamelpunten op korte loopafstanden, op goed toegankelijke en
veilige plekken
ondergrondse afvalcontainers toepassen

minimaal 7 op de schaal Slooptool
demontabel en herbruikbaar materiaal toepassen

100% van de woonadressen binnen de b-kom op max. 500 m van
OV halte
bevorderen van P+R voorzieningen
sluitend fietspadennet
voorrang voor fiets op solitaire regionale routes en
verblijfsgebieden
geclusterd parkeren

toevoegen van natuur en aanvulling van de Ecologische (Hoofd)
Structuur
geen doorgaande 50 km/h wegen in verblijfsgebieden

ecologisch waardevolle elementen herkenbaar in ruimtelijk concept
integreren

20% van het energieverbruik binnen het projectgebied wordt
duurzaam opgewekt
verkaveling met 100 70% van de woningen gunstig op de zon
georiënteerd
EPC 20% lager dan Bouwbesluit in samenhang met EPL

EPL = 8 (41 % CO2- reductie) in het projectgebied > 250
woningequivalenten

peilfluctuatie met in-/ uitlaat
50% van alle oevers natuurvriendelijk inrichten
water als ruimtelijk element in het plan opnemen
doorkoppelen van watersystemen in het plangebied
helder, schoon water en voldoet aan MTR-normen

afkoppelen, bergen of infiltreren, afvoeren
drainage afvoeren naar oppervlaktewater

intensief ruimtegebruik
meervoudig/dubbel ruimtegebruik toepassen (ruimtelijk en in de
tijd)
intensief ruimtegebruik
meervoudig ruimtegebruik toepassen
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architectonische en
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woonmilieudifferentiatie

voorzieningen
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aandacht voor bedrijvigheid in het plangebied (groeimogelijkheden
voor milieuhinderlijke bedrijven)

aandacht voor bedrijvigheid in het plangebied

conform (op te stellen) beeldkwaliteitsplan / welstandnota

toepassen van functioneel aanpasbare gebouwen (voorz. , werken)
rekening houden met toekomstige uitbreidingen

combinatie van buurtvoorzieningen met woonfunctie

aandacht voor korte en veilige routes naar bestaande
wijkgerelateerde voorzieningen
economische en maatschappelijke voorzieningen in plangebied
afstemmen op de doelgroepen
woonmilieus koppelen aan woonwensen van beoogde
doelgroepen(woonvisie)
diff. en ruimtelijke integratie afstemmen op omgeving van
plangebied
belanghebbende omwonenden betrekken bij het planproces
combinatie van woon/bedrijfsfuncties voor kleinschalige
ambachtelijke en zakelijke dienstverlening
alleen werken aan huis regeling in woonwijken

stand still
gesloten grondbalans binnen locatie
verspreiding van verontreinigingen in freatisch en middeldiep
grondwater tegengaan

de risico’s boven het MTR terugbrengen tot verwaarloosbare risico

9 ambitie is relevant en maakt onderdeel uit van het programma van eisen.
? ambitie vereist nader (voor)onderzoek of is een actiepunt in de volgende fase.
- ambitie is niet relevant
doorhalen: ambitie is niet van toepassing

Betekenis gebruikte symbolen:

9

9

levensloopbestendige wijk

PROFIT

bodem

9
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rekening houden bij aanleg infrastructuur en inrichting openbare
ruimte
ruimtelijke scenario’s voor toekomstige uitbreidingen schetsen
imagoverbetering door bijzondere aandacht voor hoogwaardige
inrichting o.r.
bijzondere architectonische uitstraling
ondersteunen van initiatieven om werkgelegenheid in plangebied te
creëren
parkmanagement is ingevoerd voor bedrijventerrein/winkelcentrum
stimuleren van meer diversiteit van projectgebied overstijgende
bedrijvigheid

concentratie van buurtvoorzieningen in voorzieningencluster

creëer ruimte voor een bedrijfsverzamelgebouw en integreer deze
in de wijk
grootschalige combinaties woon/werken

Bovenlokale analyse van de woonmilieubehoefte

projectgebied overstijgende voorzieningen

wijze waarop deze risico’s worden teruggebracht en afgestemd op
de historie en het gebruik van de bodem
optimaliseren van hergebruik waar dit zonder risico mogelijk is
gesloten grondbalans binnen regio
monitoren van de kwaliteit van het eerste watervoerend pakket

Groen in de wijk
Het groen in de wijk wordt kwantitatief bepaald door de boomnorm
en de groennorm. Kwalitatief gezien kan onder groen worden
verstaan: Schooltuinen, trapveldjes, parken, forten, oude muren, groen
stroken, bermen, verwilderde landjes... Ontwikkeling van groen in de
wijk is voornamelijk een kwestie van ontwerp en beheer,
omstandigheden scheppen om natuurlijke ontwikkeling te bevorderen.

Inrichting openbare ruimte (OR)
De inrichting van de openbare ruimte gaat, mits goed aangelegd en
beheerd, jaren mee. Als de openbare ruimte echter niet zorgvuldig
of minimaal is ingericht, kan dit een aanleiding zijn voor een gevoel
van sociale onveiligheid, verloedering en vervreemding waardoor de
leefbaarheid achteruitgaat. Het verbeteren van de verkeersveiligheid in
het kader van Duurzaam Veilig is dan één van de mogelijkheden.
Maar ook externe veiligheid en sociale veiligheid zijn in dit kader
van belang.

Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over gevaren die de directe omgeving loopt
in het geval er iets mis gaat tijdens de productie, het behandelen
of vervoer van gevaarlijke stoffen. In de ruimtelijke planning kan
door middel van zonering al heel wat bereikt worden. Het
verplaatsen van risicovolle bedrijven blijft natuurlijk ook een optie.
Hiervoor wordt onderscheid gemaakt in het Plaatsgebonden Risico en
het Groepsrisico. Het Plaatsgebonden Risico (PR) is de kans per
jaar, dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een
plaats in de nabijheid van een inrichting of transportroute zou
verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval
binnen een inrichting of op een transportroute waarbij een gevaarlijke
stof is betrokken. Het Groepsrisico (GR) houdt niet alleen rekening
met de kans op een ongeval en de kans op overlijden, maar ook
met de verdeling en de dichtheid van aanwezige bevolking rond de
inrichting. In tegenstelling tot het PR is het GR dus afhankelijk van
het aantal mensen dat rond een bron aanwezig is. Het PR is als
norm algemeen geaccepteerd maar niet wettelijk vastgelegd. Voor het
GR geldt een oriënterende waarde en geen grenswaarde. Er is wel
een inspanningsverplichting om aan deze oriënterende waarde te
voldoen. Er wordt een AMvB voorbereid waarin de omgang met het
GR wettelijk zal worden vastgelegd, maar de verwachting is dat het
GR een oriënterende waarde blijft.

Sociale veiligheid
Onder sociale veiligheid wordt verstaan het gevoel van veiligheid
(voel je je veilig in de wijk) en feitelijke veiligheid (komen er
daadwerkelijke bedreigingen en andere incidenten voor). Bij sociale
veiligheid is wat betreft het ruimtelijke aspect de inrichting van de
openbare ruimte van belang. Hierbij spelen aspecten van
overzichtelijkheid en verlichting een belangrijke rol.

PEOPLE
Leefbaarheid
Leefbaarheid is het samenspel tussen fysieke kwaliteit, sociale
kwaliteit, sociale kenmerken en veiligheid van de omgeving. De
leefbaarheid wordt bepaald door de mate waarin de onderstaande
factoren in een gebied worden beïnvloed.
ł De waardering toegekend aan de (openbare) ruimte, over het
nut van die ruimte voor mensen (=gebruikswaarde);
ł De waardering, toegekend aan de (openbare) ruimte, over de
effecten die die ruimte op mensen heeft (=belevingswaarde);
ł De mate van aanpasbaarheid voor veranderende leefwensen en
waardebehoud (=toekomstwaarde)
Deze factoren kunnen positief beïnvloed worden door bij het inrichten
van het gebied aspecten zoals kwaliteit en veiligheid van de
(openbare) ruimte en de gebouwen te optimaliseren. Ook
milieufactoren zoals geluid- , lucht- en geurhinder spelen een
belangrijke rol. Maar ook sociale cohesie en functiemenging in de
wijk.

Geluid
Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het
schadelijk zijn voor de gezondheid. Zo kunnen hoge geluidsniveaus het
gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange
duur slecht zijn voor de gezondheid. Wat acceptabele geluidsniveaus zijn
en wat niet, is in geluidsnormen vertaald. Per gebiedstype wordt een
passend geluidsniveau vastgesteld (gebiedsgericht geluidsbeleid). Een
“stiltegebied” binnen het woongebied verhoogt de gebruiks- en
belevingswaarde. Bij het ontwerpen van woongebieden is het van belang
om per woning een geluidsluwe zijde in het ontwerp op te nemen.
Voorkomen moet worden dat dove gevels toegepast worden, omdat deze
maatregel niet bijdraagt aan de woonkwaliteit.
Niet altijd zijn hoge geluidniveaus te voorkomen en in sommige gevallen
is het ook niet realistisch om dat te ambiëren. Daarom is het mogelijk
om bij de beoordeling van het geluidsniveau in het plangebied

Lucht
Luchtkwaliteit wordt bepaald door de mate van vervuiling. Het gaat dan
om luchtverontreiniging door zwaveldioxide (SO2), lood, stikstofdioxide
(NOx), fijn stof (PM 10), koolmonoxide (CO) en Vluchtige Organische
Stoffen (VOS) o.a. benzeen. Als blijkt dat grenswaarden uit het besluit
zijn overschreden of naar verwachting zullen worden overschreden,
moeten er maatregelen worden getroffen. Aan de emissies van NOx en
fijn stof zijn grenswaarden gesteld. NOx komt vooral vrij bij het
verbranden van (fossiele) brandstoffen. In Nederland veroorzaken verkeer
en vervoer bijna 70 procent van de totale uitstoot van stikstofoxides. PM
10 bestaat uit kleine, niet-zichtbare deeltjes en druppeltjes (PM =
Particulate Matter en omvat voornamelijk deeltjes (bijvoorbeeld
roetdeeltjes) kleiner dan 10 micrometer). Een relatief groot deel van het
fijne stof komt in woongebieden terecht. Het verkeer is met 30% van
de totale uitstoot een grote bron van fijn stof in Nederland.
Dieselmotoren zonder roetfilters zijn de grootste uitstoters van fijn stof.
Een nieuwe dieselauto zonder roetfilter stoot per kilometer ongeveer 40
keer zoveel fijn stof uit als een nieuwe benzineauto met katalysator.
Een deel van het fijn stof is afkomstig uit de natuur (voornamelijk van
zee). Een derde bron van fijn stof is de industrie. Ook komt veel fijn
stof overwaaien uit het buitenland. Fijn stof afkomstig van de uitstoot
van het verkeer is nog veel kleiner dan fijn stof afkomstig van de
industrie en natuur. Dit ultrafijn stof lijkt schadelijker dan stofdeeltjes
afkomstig uit de andere bronnen.

Gezondheid
Wonen, werken en recreëren in een gezonde en veilige leefomgeving is
belangrijk. Als bedreigingen uit het milieu worden luchtverontreiniging,
geluidshinder en geurhinder aangemerkt en zijn als deelaspect
opgenomen. Voor gevoelige bestemmingen hanteert de GGDHM richtlijnen
voor de kwaliteit van lucht, geluid en geur met o.a. minimale afstanden
tot (snel)wegen. Maar ook op gebouwniveau kunnen verontreinigingen
invloed op de gezondheid hebben. De gezondheidseffecten variëren van
ziekten (zoals astma en allergieën) tot gevoelens van ongerustheid.
Hiervoor zijn criteria opgenomen in het duurzaamheidsthema: Kwaliteit
van de gebouwen.

Maatregelen ter bevordering van groen in de stad zijn gericht op het
ontwikkelen en beheren van kleinschalig groen in een fijnmazig netwerk.
Daarbij speelt het stimuleren van particulier initiatief en beheer een grote
rol.
Buurt of wijkgroen draagt bij aan locale identiteit, geeft een binding met
de woonomgeving en vormt een rustpunt en ontmoetingsplaats.
Wandelen, sporten, luieren, spelen zijn activiteiten die men ook graag
dicht bij huis doet binnen een afstand van 500 meter van de woning.
Bij de eerste ontwerpen van een wijk zal voldoende buurtgroen,
verspreid over de wijk, moeten worden gereserveerd. Voorkomen moet
worden dat in de ontwikkelfase deze bestemming voor buurtgroen alsnog
sneuvelt. In een bestaande wijk is het belangrijk het groen te
handhaven. Een optimale inrichting is niet nodig. Ruimte voor de
bewoners voor eigen initiatieven (buurtfeest, gemeenschappelijke tuin,
speelplek, trapveldje, natuur ervaren) kan leiden tot sociale cohesie en
een buurtleven.
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Culturele waarden, waardevolle elementen en historische structuren
Onder cultuurhistorische waarden wordt verstaan de aan een bouwwerk

Sociale cohesie
Onder sociale cohesie wordt verstaan de mate waarin individuen of
groepen in de samenleving met elkaar verbonden zijn en zich met
elkaar verbonden voelen. Voor een deel wordt sociale cohesie
gestructureerd door ruimtelijke factoren. Bij het ontwerpen van
woongebieden is het vanuit het perspectief van sociale cohesie belangrijk
om aandacht te besteden aan de mate waarin:
ł Het stedenbouwkundig ontwerp:
o uitnodigt tot zorgvuldig gedrag, gevoelens van veiligheid oproept;
o sociale contacten mogelijk maakt tussen verschillende sociale
groepen;
o groepen met uiteenlopende inkomens en leefstijlen een kans
biedt om zich op bepaalde locaties met uiteenlopende
kwaliteiten te vestigen;
o voorkomt dat te grote wijken met alleen goedkopere woningen
ontstaan, waardoor bewoners op te grote afstand van andere
woonmilieus en voorzieningen terecht komen;
o gunstige condities schept voor de exploitatie van goedkope
woningen op locaties met uiteenlopende kwaliteiten;
o ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke zonering afstemmen op de
doelgroepen (bereikbaarheid/veiligheid).
ł Het ontwerp van de woning:
o sociale controle mogelijk maakt;
o bewoners herkenbaarheid en place-identity biedt.

Geur
De ene geur is niet de andere, zo is de aard van de geur van een
parfumfabriek niet gelijk aan de geur van een mestverwerkend bedrijf bij
dezelfde hoeveelheid geureenheden per kubieke meter. Er zijn drie type
geuren te onderscheiden.
ł Aangename geuren (waardering +): Deze geuren worden rond een
geurconcentratie van 1 ge/m3 als neutraal ervaren, bij hogere
concentraties (10 tot ca. 100 ge/m3) zijn ze licht aangenaam, bij
hogere concentraties neemt de aangenaamheid van de geur af,
uiteindelijk tot een zeer onaangenaam niveau.
ł Neutrale geuren (waardering 0): Deze geuren worden rond een
concentratie van 1 ge/m3 als neutraal ervaren, bij concentraties van
ongeveer 10 ge/m3 worden ze licht onaangenaam, bij nog hogere
concentraties neemt de aangenaamheid verder af, uiteindelijk tot een
zeer onaangenaam niveau.
ł Onaangename geuren (waardering -): Deze geuren worden al direct
bij concentraties boven 1 ge/m3 als onaangenaam ervaren, bij
concentraties van ongeveer 10 ge/m3 worden ze doorgaans al als
zeer onaangenaam ervaren.

uitzonderingen toe te staan indien de ambitiewaarde voor een gebied
wordt overschreden. Incidenteel, bijvoorbeeld langs wegen die het gebied
doorsnijden, mag dus meer geluid worden toegestaan. Bij hoge
uitzondering mag geluid tot de wettelijke maximaal toelaatbare
grenswaarde (plafondwaarde) worden toegestaan. In beide gevallen moet
dan wel met een akoestisch onderzoek aangetoond worden, dat het
treffen van bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen en het vergroten
van de afstand tussen bron en ontvanger niet mogelijk zijn. Hoe hoger
het geluidniveau, des te meer akoestische compensatie wordt toegepast.
Veel woningen in de regio staan bloot aan meer verkeerslawaai dan
wenselijk is. Bij renovatie of herstructurering is het van belang het
aantal woningen met een te hoge geluidsbelasting te verminderen of
maatregelen aan de woningen te treffen. De meest urgente woningen
zijn opgenomen op de zogenaamde A-lijst. Bij de woningen worden
indien relevant geluidisolerende maatregelen genomen, ook wel
gevelsanering genoemd. De voortgang van het saneren van deze
woningen is echter afhankelijk van het vrijkomen van de benodigde
financiën. Ook woningen die op de B-lijst staan kunnen een hoge
geluidbelasting ondervinden.

Energie
Het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen (aardolie,
aardgas en kolen) is van belang voor de voorzieningszekerheid op
langere termijn: het gaat om eindige voorraden die deels afkomstig zijn
uit geopolitiek instabiele werelddelen. Bovendien zijn fossiele brandstoffen

In de toelichting van de genoemde plannen dient - in een
waterparagraaf - een beschrijving te worden opgenomen van de wijze
waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de
waterhuishouding. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij ook de
gevolgen voor de waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden.
Bovendien dient te worden aangegeven hoe rekening is gehouden met
het wateradvies dat door de waterbeheerder is verstrekt.

De Watertoets is vooral een procesinstrument om te waarborgen dat
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in
beschouwing worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante
ruimtelijke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincie, gemeenten als
waterschappen.
Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van
water bij ruimtelijke plannen en besluiten. Daarvoor is overleg nodig met
de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium. Het gaat dus niet
om een toets achteraf maar om vroegtijdige en actieve inbreng van de
waterbeheerder en maatwerk voor elk plan. Met de Watertoets wordt er
naar gestreefd om het reeds bestaande waterhuishoudkundig en
ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te voeren;

Water
De definitie van duurzaam stedelijk waterbeheer luidt: een kwantitatief en
kwalitatief beheer van het stedelijk water, waarbij de aandacht ligt op
het vasthouden van water, en zichtbaar integreren in het
stedenbouwkundig ontwerp in plaats van het aan- en afvoeren ervan.
Milieuproblemen worden daarbij niet doorgeschoven naar een volgende
generatie, een hoger schaalniveau of een ander milieucompartiment. Het
watersysteem wordt integraal benaderd, waarbij civieltechnische,
stedenbouwkundige, hydrologische en ecologische aspecten worden
verenigd. Drie deelaspecten spelen hierbij een rol: Hemelwater,
oppervlaktewatersysteem en oppervlaktewaterkwaliteit. In overleg met de
waterbeheerder wordt een watertoets uitgevoerd.

Kwaliteit van de gebouwen
Het optimaliseren van de gebouwkwaliteit betekent een gezond
binnenmilieu, effectieve gebruikswaarde en een prettige woonomgeving.
Het betreft de kwaliteit nu en in de toekomst. Een hoge integrale
kwaliteit, comfort en een goede leefbaarheid maken dat gebouwen en de
gebouwde omgeving langer meegaan. Deze integrale kwaliteit wordt
bereikt door een optimale balans te vinden tussen energiezuinigheid en
een duurzame energievoorziening (ook kleinschalig), minimaliseren van
geluidsoverlast, het toepassen van gezonde en duurzame materialen van
zoveel mogelijk vernieuwbare/herbruikbare – op maatschappelijk
verantwoorde wijze gewonnen en verwerkte- grondstoffen en een gezond
binnenmilieu. Op gebouwniveau zijn hiertoe ambities en maatregelen
opgenomen in het Regionaal DuBo Plus Pakket voor de ‘woningbouw
nieuwbouw’, ‘woningbouw beheer’, ‘utiliteitsbouw nieuwbouw en beheer’ en
‘grond-, weg- en waterbouw’ met toelichting.
Ruimtegebruik
Onderscheid wordt gemaakt tussen herstructurering met aandacht voor
herbruikbare kwaliteiten en uitbreiding met aandacht voor landelijke
(stedelijke)inpassing en aansluiting. Ruimte wordt steeds schaarser door
de groei van het stedelijke gebied. De beschikbare ruimte kan beter
worden benut, met name door deze meervoudig te gebruiken. Enerzijds
door functies te stapelen, boven of zelfs onder de grond, anderzijds
door in de tijd gebruik te maken van ruimtes voor verschillende functies.
Dus ook een efficiëntie milieuzonering.

PLANET

of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en gaafheid of
identiteit en ontstaansgeschiedenis van de plek.

Begrippenlijst duurzaamheidsthema’s en deelaspecten Regioaal Beleidskader Duurzame Stedenbouw voor de regio Holland Rijnland en Rijnstreek

Auto
Het gebruik van de auto heeft direct negatieve effecten op de
uitstoot van CO2, geluid en ruimtebeslag.
Uitgangspunt is dat voor een verbetering van de kwaliteit van de

Verkeer / mobiliteit
Het gaat erom de balans te vinden tussen kwaliteit van het verkeer
en vervoer voor de individuele gebruiker en voor de samenleving als
geheel. De ontwikkeling, het beheer en onderhoud van een veilig en
doelmatig verkeer- en vervoerssysteem voor burgers en bedrijven om
de mobiliteit op te vangen, de veiligheid te vergroten en bij te
dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. De
ambities voor het duurzaamheidthema Verkeer en mobiliteit zijn in
vier deelsaspecten opgenomen: Autogebruik en omvat het gebruik
van alle gemotoriseerde voertuigen, openbaar vervoer (OV), fiets
(langzaam verkeer) en parkeren. Bij grote ontwikkellocaties van 800
woningen of 80.000 BVO bedrijvigheid wordt een Vervoersprestatie op
Locatie (VPL)-studie uitgevoerd. VPL is een rekenmethode waarmee
voor een bepaald plan(gebied) een maat kan worden berekend voor
het energiegebruik van verkeer en vervoer per huishouden, inclusief
de effecten op de geluidsbelasting, de CO2- en NOx-emissies en de
effecten op de verkeersveiligheid en de ruimtelijke kwaliteit.
Voor verkeersremmende maatregelen geldt het programma Duurzaam
Veilig, waarbij de te nemen maatregelen zo geluids- en trillingarm
mogelijk worden uitgevoerd.

Natuur/ ecologie
De noodzaak voor de aanwezigheid van natuur en ecologie in en
om de stad wordt steeds meer door beleidsmakers en ontwikkelaars
omarmd. Het begrip stadslandschappen is hieruit ontstaan. Naast
natuur en ecologie eisen ook andere functie hun ruimte op. Het zijn
vooral de stedelijke functies, waarbij te denken is aan wonen,
werken en recreëren, die steeds meer concurreren om de schaarse
ruimte met de diverse groene functies, zoals landbouw en natuur.
De gemeente Leiden heeft een 'Gedragscode voor ruimtelijke
ontwikkelingen' opgesteld. Daarin staat precies vermeld hoe de
gemeente zijn planten en dieren (stadsnatuur) beschermt bij stedelijke
projecten en onderhoudswerkzaamheden. Daarmee wordt niet alleen
de flora- en faunawet nageleefd, maar er wordt tevens een
volwaardige plaats aan natuur gegeven bij stedelijke ontwikkelingen.

In het algemeen kan gesteld worden dat de maatregelen in
onderlinge samenhang moeten worden aangepakt om de
doelstellingen voor het energie-/klimaatbeleid in 2010 en daarna te
behalen. Maatregelen zijn daarbij zowel op gebieds- en locatieniveau
als op inrichtingenniveau (woning, bedrijf) te treffen en de concrete
invulling hangt af van de specifieke omstandigheden op locatie, zoals
energievraagprofiel, functiedichtheid en kosten . De drie maatregelen
zullen daarom in de ontwerpfase, met inbegrip van ruimtelijke
plannen, integraal moeten worden afgewogen om een optimale
invulling van de energiehuishouding te verkrijgen. Een streefcijfer met
betrekking tot de energieprestatie op locatie (EPL) en op
gebouwniveau tot de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is vertrekpunt
voor een afweging van opties en maatregelen in een energieconcept.

verantwoordelijk voor het grootste deel van de mondiale CO2-uitstoot
en vormen ook andere verontreinigende emissies een probleem. De
Europese Unie en de Nederlandse overheid hebben doelstellingen
voor reductie van CO2-uitstoot en het gebruik van duurzame
energiebronnen geformuleerd om gefaseerd een duurzamere
energievoorziening te realiseren. Om een duurzame energievoorziening
te realiseren wordt bij wijze van ‘ontwerpfilosofie', met name in de
gebouwde omgeving, een bepaalde hiërarchie van maatregelen
aanbevolen: de zogenaamde Trias Energetica.
Deze bestaat uit de volgende maatregelen:
1- beperk de energievraag;
2- wek de benodigde energie zoveel mogelijk duurzaam op;
3- ga zo efficiënt mogelijk om met fossiele brandstoffen om in de
resterende energievraag te voorzien.

Materialen
De duurzaamheid van de toe te passen (bouw)materialen wordt bepaald
door de mate waarin de daarvoor benodigde grondstoffen ruim voorradig
en opnieuw leverbaar zijn (bijvoorbeeld door teelt), dat de energie-inhoud
laag is, de emissies CO2, NOx, SO2 en radon minimaal zijn en het
afval en de vervuiling beperkt blijven. De ruimtelijke ontwerpkeuzes zijn
een bepalende factor in de uiteindelijke materiaalkeuze en het
materiaalgebruik. Om het toepassen van duurzame (bouw)materialen
mogelijk te maken wordt bij wijze van ‘ontwerpfilosofie' een bepaalde
hiërarchie van maatregelen aanbevolen: de zogenaamde Trias Ecologica.
Deze bestaat uit de volgende maatregelen:
ł beperk de vraag naar (primaire) grondstoffen (renoveren boven
nieuwbouw, compact bouwen, niet integraal ophogen, alleen
verharden waar noodzakelijk);
ł stimuleer het gebruik van duurzame, vernieuwbare grondstoffen (hout,
leem)

Parkeren:
Er verschillende vormen van parkeren: vrij, betaald, vergunningplichtig,
geclusterd. De parkeerplaatsen kunnen op straat, in een garage of op
eigen terrein wordt gesitueerd. Bijzondere parkeerplaatsen zijn park+ride
(parkeren en reizen), gehandicapten, taxi’s e.d. Voor de te hanteren
parkeernormen geldt de CROW-norm. Hierbij kan uitgegaan worden van
de onderscheidt tussen ABC-locaties. Het ABC-beleid is rijksbeleid dat
arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen koppelt aan
goed door Openbaar Vervoer ontsloten locaties.
Onderzoek wijst uit dat een auto gemiddeld 55 minuten per etmaal
wordt gebruikt om te rijden: er is dus grote behoefte aan parkeerruimte.
Het ruimtebeslag van één auto behelst gemiddeld maar liefst drie
parkeerplaatsen (bij de woning, bij de winkels en bij andere reisdoelen,
zoals werk, recreatie, enzovoort). De situering van deze parkeerplaatsen
speelt een grote rol bij het beïnvloeden van het autogebruik. Het
reguleren van de parkeermogelijkheden op buurt- en wijkniveau levert
winst op voor de kwaliteit van de woonomgeving. Bijvoorbeeld geclusterd
parkeren, waarbij verschillende parkeerdoelgroepen gebruikmaken van
dezelfde parkeerplaats, meestal op een centrale plaats.

Fiets:
Het deelaspect fiets staat synoniem voor langzaam verkeer en omvat
veilige en aantrekkelijke routes, incl. oversteekplaatsen en heeft een
beperkende invloed op het gebruik van de auto.

Openbaar vervoer (OV) voorzieningen in de wijk;
Het gaat hierbij om het optimaliseren van de bereikbaarheid van het
openbaar vervoer.

gebouwde omgeving het autogebruik gereguleerd wordt. Twee
invalshoeken spelen daarbij een rol:
ł verminder het autogebruik voor lokaal vervoer:
o minimaliseer de afstanden tussen woongebieden, werkgelegenheid,
scholen, voorzieningen, enzovoort; creëer doorsteekjes voor
langzaam verkeer;
o doe dit eveneens voor bestemmingen buiten het plangebied;
o optimaliseer de structuur voor langzaam verkeer en openbaar
vervoer: veilig, snel, direct, comfortabel en daardoor aantrekkelijk;
ł meng functies: dit verhoogt de belevingswaarde en verbetert de
sociale veiligheid;
o structureer het resterende autogebruik zodanig dat er minimaal
hinder ontstaat in de woonomgeving:
o formuleer een evenwichtig verkeersbeleid, incl. parkeerbeleid
(blauwe zones, tarieven, enz.);
o beperk doorgaand verkeer in woongebieden: maak straten
autoluw en/of autovrij;
o gebruik innovatieve oplossingen voor parkeren door intensief
ruimtegebruik;
o voorkom sluipverkeer;
o zorg voor verkeersveilige ontsluitingswegen.

ł VR = Verwaarloosbaar risico
o Het risico dat in het milieubeleid onvermijdelijk wordt geacht als
uitvloeisel van de van nature aanwezige blootstelling aan
stoffen, en daarmee ”verwaarloosbaar” in relatie tot de risico’s
als gevolg van de extra blootstelling door menselijke activiteiten.
o Niet kankerverwekkende stoffen: achtergrondniveaus, c.q.
belasting;
o Kankerverwekkende stoffen: de inname van stoffen leidt niet tot
een toename van het aantal kankergevallen tot boven 1 :
1.000.000 gedurende een mensenleven. Op basis hiervan en de
natuurlijke achtergrondwaarde, kunnen streefwaarden voor de

ł MTR = Maximaal Toelaatbaar Risico
o Het niveau dat in het milieubeleid maximaal toelaatbaar wordt
geacht door blootstelling aan stoffen:
o Niet kankerverwekkende stoffen: de inname van stoffen leidt niet
tot overschrijding van de Acceptabele Dagelijkse Inname (ADI);
o Kankerverwekkende stoffen: de inname van stoffen leidt niet tot
een toename van het aantal kankergevallen tot boven 1 :
100.000 gedurende een mensenleven.

o Indien risico’s worden overschreden is het saneren van de
bodem noodzakelijk. Er worden maatregelen getroffen gericht op
het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van
(blootstellen aan)verontreiniging en de directe gevolgen daarvan
of van dreigende verontreiniging van de bodem. Is er geen
direct gevaar dan geldt in de beheersituatie de stand still
(bodemkwaliteit mag niet achteruit gaan) ambitie. Voor het
grondwater geldt altijd de ambitie dat verspreiding van
verontreinigingen in freatisch (de bovenkant van de
grondwaterspiegel) en middeldiep grondwater tegengaan.

Bodem
ł Duurzame bodemkwaliteit
o De minimaal vereiste kwaliteit, die de bodem moet hebben om
ook op langere termijn geschikt te zijn voor het bodemgebruik,
zoals dit in bestemmings- en andere beleidsplannen is
vastgelegd. Het kan hierbij gaan om meerdere gebruiksvormen
na elkaar of tegelijkertijd, zoals deze passen binnen de
toegekende bestemming. Voorbeeld: een landelijk gebied met
bestemming ”landbouw” en een duurzame bodemkwaliteit is
geschikt voor alle landbouwfuncties (tuinbouw, akkerbouw,
veeteelt en bosbouw).
o De kwaliteit van de bodem wordt bepaald aan de mate waarin
de mens, respectievelijk waar relevant, plant en dier blootgesteld
kan worden aan schadelijke stoffen en ten gevolge daarvan
(gezondheids)risico’s ontstaan. Hiertoe is een Maximaal
Toelaatbaar Risico (MTR) afgesproken en risico’s boven de MTR
worden teruggebracht tot een Verwaarloosbaar Risico (VR).

Duurzaam slopen is zodanig slopen dat onderdelen die geschikt zijn
voor producthergebruik worden gedemonteerd (ook strippen of voorsloop
genoemd) en dat overige onderdelen zoveel mogelijk in fracties worden
gescheiden, zodat ze beschikbaar komen voor materiaalrecycling.

Afval
Afval heeft een relatie tot het ruimtelijk ontwerp voor wat betreft de
inzameling ervan. Bijvoorbeeld goed bereikbare inzamelpunten voor het
scheiden van afval of voldoende afvalbakken in de openbare ruimte om
zwerfvuil tegen te gaan. Voor het gebouwontwerp en de bouwactiviteiten
zijn maatregelen opgenomen in de Nationaal Pakketten Duurzaam
Bouwen (bijvoorbeeld geen onnodig verpakkingmateriaal op de bouwplaats,
renoveren i.p.v. slopen, selectief (duurzaam) slopen, recycleren van afval).

ł gebruik de eindige grondstoffen die het milieu het minst belasten
(materialen met recyclingsystemen toepassen).

Economische vitaliteit van een wijk:
Een sociaal én economisch netwerk op het niveau van wijken, buurten
of kernen; menging van wonen en werken; buurtgerelateerde detailhandel
en horeca; kleinschaligheid en specialisatie; ‘vóór en dóór de wijk’.

Imago
Een belangrijk marktaspect is het imago van een woning of een wijk.
Bekend is bijvoorbeeld dat de verkoopprijs van woningen kan stijgen of
dalen, enkel en alleen omdat ze door een nieuwe verdeling in een
andere gemeente komen te liggen, zonder dat er aan de woningen zelf
ook maar iets verandert. Zo kan door een goede aanpak een negatief
imago omgebogen worden in een positieve waardering. Ruimtelijke
kwaliteit, de kwaliteit van de voorzieningen en de kwaliteit van de
woningen dragen bij aan een positief imago van een wijk. Omgekeerd
draagt een positief wijkimago weer bij aan de verhuurbaarheid of de
verkoopwaarde van woningen en gebouwen. Ook het welbevinden van
mensen neemt toe, omdat men graag deel wil uitmaken van een groter
geheel dat een goede naam heeft.

Flexibiliteit van de wijk:
De mate waarin een wijk verandering in het gebruik of een uitbreiding
kan opvangen zonder dat (grote) fysieke veranderingen nodig zijn.

Functiemenging in de wijk
Functiemenging - met name de aanwezigheid in woonwijken van
bedrijfjes - draagt bij aan de leefbaarheid van wijken, verhoogt de
sociale veiligheid en biedt werkgelegenheidskansen aan
buurtbewoners. De stedelijke (wijk)economie richt zich meer en meer op
zakelijke en persoonlijke dienstverlening. Kleinschaligheid en thuis werken
is de trend. Het aanbod van gedifferentieerde kleinschalige bedrijfsruimte,
gedifferentieerd woningaanbod (woonwerkcombinaties, flexibele plattegrond),
en aangepaste voorzieningen dragen bij aan de economische vitaliteit
van een wijk. Bij elk stedenbouwkundig ontwerp gaat het om een
afgewogen en geoptimaliseerde mix van functies, zoals wonen, werken,
recreëren, ontmoeten, spelen, wandelen, uitrusten etc.

Levensloopbestendige wijk
Een wijk waar nu en in de toekomst voorzieningen zijn die alle
mogelijke ontwikkelingen en vragen kunnen opvangen. Of het nu gaat
om een vergrijzende bevolkingssamenstelling of juist de toestroom van
jonge gezinnen, de wijk moet het allemaal aankunnen.
Levensloopbestendigheid komt tot uiting in het gedifferentieerde aantal
woontypes in de wijk en de voorzieningen, maar ook in de
ontmoetingsmogelijkheden en de openbare ruimte. De wijk moet zo zijn
ingericht dat alle generaties er prettig in kunnen wonen en er een
goede sociale cohesie kan ontstaan. Daarbij is het wel belangrijk dat de
wijk kan meebewegen met de ontwikkeling van haar bewoners.

PROFIT

ł Grondbalans: Een grondbalans is een tabel waarin de hoeveelheden
vrijkomende, her te gebruiken
(benodigde), rest (overtollige) en aanvullend benodigde grond worden
geregistreerd.
o Werken met een gesloten grondbalans binnen de locatie: grond
uit dezelfde locatie vrijgekomen door ontgraving elders op
dezelfde locatie opnieuw te gebruiken.
o Werken met een gesloten grondbalans binnen de regio:
vrijgekomen grond wordt binnen de regio hergebruikt.

verschillende milieucompartimenten (bodem, water lucht) worden
afgeleid.
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