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Dynamiek in de ruimte

Binnen de gemeente Leiderdorp zijn verschillende gebieden en wijken te onderscheiden. Deze gebie-
den zullen vanwege hun specifieke kenmerken en/of problematiek tot een bepaalde categorie behoren. 
‘Laagdynamische‘ gebieden functioneren goed en zullen qua ruimtelijke structuur de komende decennia 
niet of nauwelijks veranderen. In die wijken wil de gemeente vooral ruimte geven aan concrete wensen 
(kunnen) en waardevolle elementen beschermen (voorkomen). Het zal voornamelijk om kleinschalige 
ontwikkelingen gaan. 

‘Dynamische’ gebieden zijn plekken waar binnen de hoofdstructuur verandering noodzakelijk of wense-
lijk is, maar niet kleinschalig is. Daarbij gaat het om locaties waar de gemeente bepaalde ruimtelijke am-
bities heeft (willen), maar andere partijen nodig heeft om die ambities te verwezenlijken.

‘Hoogdynamische’ gebieden zullen in de komende decennia grote veranderingen ondergaan omdat de 
bestaande structuur en functie niet, of niet meer, voldoen aan de wensen van deze tijd. Het zijn daarom 
gebieden waar de gemeente een actieve rol vervult vanuit een bewuste veranderingswens (moeten) of 
vanuit een wettelijke plicht.
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Opgave Winkelhof
De ontwikkeling van Winkelhof komt de komende jaren weer op gang. De uit-
breiding van Winkelhof als winkelcentrum en de herontwikkeling van Staten-
hof liggen in de hand van private partijen, maar het publieke belang in deze 
ontwikkelingen is bijzonder groot. In deze structuurvisie zijn daarom de ruim-
telijke kansen en wensen verbeeld in het realisatiescenario. Daarin komen de 
volgende aspecten naar voren:

-  Winkelhof ontwikkelt zich tot een modern centrum voor recreatief en

   dagelijks winkelen

-  De openbare ruimte rondom het centrum krijgt een hoogwaardige invulling

-  Statenhof transformeert naar een multifunctioneel complex

-  Het centrum krijgt een representatieve uitstraling

-  Winkelhof klimaatbestendiger maken

Belangrijke thema’s in dit hoogdynamische gebied: 

Thema 2 - Afgewogen pakket sociaal-maatschappelijke voorzieningen 

Thema 3 - Uitnodigend pakket retail- en vrijetijdsvoorzieningen

Thema 5 - Identiteit en cultuurhistorie

Thema 6 - Veelzijdige openbare ruimte 

Thema 8 - Bereikbaar voor iedereen

Naast (en grotendeels op) Winkelhof staat het kantorencomplex 

Statenhof. Dit complex kampt structureel met forse leegstand. Bovenop 

Winkelhof zijn enkele leisurefuncties (bowling- en fitnesscentrum) 

gevestigd in een grootschalig pand: Sportcity. Deze functies maken 

gezamenlijk gebruik van de onderliggende parkeerfaciliteiten.

Aan het plein liggen aan drie zijden publieksfuncties waaronder het 

Centrum voor Jeugd en Gezin. Op het plein worden ook evenementen 

gehouden en staan wekelijks marktkraampjes.

Sociaal 
In de gestapelde woningen boven het winkelcentrum bevinden zich 

terraswoningen. Dit zijn relatief kleine woningen. In de omliggende 

woonbuurten zijn meer grondgebonden woningen. Er is sprake van 

een goede spreiding in leeftijdscategorieën. Wel zijn er in verhouding 

zeer veel alleenstaanden. De verhuisgeneigdheid ligt op een gemid-

deld niveau. 

4.2   Gebiedspaspoorten:     
  Hoogdynamische gebieden

4.2.1   Winkelhof en omgeving

Typering en karakter

Ruimtelijk
Winkelhof is het (winkel)centrum van het naoorlogse Leiderdorp. Het 

is een complex van grootschalige gebouwen rond kleinschalige open-

bare ruimten. De uitstraling is verouderd en het complex heeft een 

naar binnen gekeerd karakter. Door de verplaatsing en sloop van het 

gemeentehuis is aan de zuidzijde ruimte voor uitbreiding gecreëerd.

De Statenhof is een kantoorgebouw vlak naast winkelcentrum 

Winkelhof en vanaf de Engelendaal het meest zichtbare gebouw van 

het centrum. Rondom Winkelhof is de openbare ruimte vooral functi-

oneel ingericht. Alleen aan de zuidoostzijde ligt een grotere publieke 

ruimte. Dit plein aan de Statendaalder is zeer stenig en heeft door 

hoogteverschillen slechts een beperkte relatie met de aanliggende 

publieksfuncties.

Functioneel
De onderste lagen van Winkelhof zijn in gebruik voor winkels, horeca 

en publieke voorzieningen. De halfverdiepte onderste laag is ingericht 

met parkeerplaatsen en bergingen. Bevoorrading vindt plaats achter 

de Statenhof en aan de Heinsiuslaan. Boven de laag met winkels en 

aanverwante functies wordt in meerdere verdiepingen gewoond. De 

winkellaag kent weinig leegstand, maar is erg gedateerd. 
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Scenario 1
• behoud kernvoorraad bedrijvigheid 

met hinderzone en autoboulevard;

• retail en leisure verweven met 

bedrijvigheid;

• behoud onderwijsfunctie (LOI);

• toevoegen woonfunctie noordzijde, 

bouwen 'landmark';

• behoud loswal;

Scenario 2
• mengen kernvoorraad bedrijvigheid 

met retail en leisure in het 'hart' 

en wonen aan de randen in een 

werklandschap;

• geen hinderzones;

• toevoegen woonfunctie noordzijde, 

bouwen 'landmark';

• behoud loswal;

Scenario 3
• behoud kernvoorraad bedrijvigheid, 

met hinderzone en autoboulevard;

• retail en leisure verweven met 

bedrijvigheid;

• uitplaatsen PDV achtige retailfuncties 

naar A4 zone;

• voortzetten woonmilieu langs 

       Oude Rijn;

• toevoegen woonfunctie noordzijde, 

bouwen 'landmark';

• transformeren loswal tot recreatieve 

functie;

29

Opgave Baanderij
De transformatie en herstructurering van de Baanderij is een veranderings-
proces met veel variabelen. Niet alleen zijn er veel grondeigenaren, maar ook 
een aantal sterk tegenstellende functionele belangen. Om tot een gedragen 
transformatiestrategie te kunnen komen, is het belangrijk om alle actoren en 
factoren goed in beeld te krijgen, waaronder de volgende:

-  Bedrijvigheid in Leiderdorp heeft een plek nodig
-  Detailhandel concentreert zich in wijk- en dorpscentra en PDV-locaties
    krimpen
-  Binnen bestaand stedelijk gebied is nog weinig ruimte voor woningbouw
-  Het LPG-tankstation, de loswal en bedrijven met milieucategorie 3 en
    hoger sluiten woningbouw uit
-  De basis is ook de bodem
-  De ontwikkeling kan en moet duurzaam zijn
-  De ontsluitingsstructuur voor auto en fiets voldoen niet

Belangrijke thema’s in dit hoogdynamische gebied: 

Thema 1 - Aangenaam wonen en leven
Thema 3 - Uitnodigend pakket retail en vrijetijdsvoorzieningen
Thema 4 - Ruimte voor economische vitaliteit
Thema 7 - Duurzaam en klimaatbestendig
Thema 8 - Bereikbaar voor iedereen

De Touwbaan is een autoboulevard, die momenteel kampt met een 

hoog leegstandsaandeel (circa 30% leegstand). Deze leegstand kan 

structureel blijken. Hier lag ook een tankstation met LPG waaraan 

een grote hindercirkel voor gevoelige functies gekoppeld is. Het LPG 

station is weliswaar verwijderd maar de locatie heeft nog wel die 

bestemming en bijbehorende hindercirkel. Op het hele bedrijventer-

rein is sprake van relatief veel leegstand. Aan de zijde van de Schansen 

is al een kleine concentratie woningbouw gerealiseerd.

Sociaal
In het woongebied is sprake van een relatief groot aandeel personen 

die ouder zijn dan 65 jaar. 

4.2.2 Baanderij

Typering en karakter

Ruimtelijk
Het bedrijventerrein Baanderij ligt aan de noordwestrand van 

Leiderdorp. Het heeft een dichte bebouwingsstructuur met relatief 

veel kleinschalige bedrijfshallen. Veel van de bebouwing is gedateerd 

en opslag in het zicht vormt geen uitzondering. De hoofdstructuur 

van het gebied is deels gebaseerd op de productiehallen van de 

vroegere touwfabrieken waarnaar de straatnamen in het gebied nog 

verwijzen. Het gebied heeft daardoor ook meerdere doodlopende 

ontsluitingswegen. Aan de noordzijde staan de gebouwen van de 

Leidse onderwijsinstellingen (LOI) en het inmiddels verhuisde ROC. Het 

gebied is via de Oude Spoorbaan en de N446 indirect ontsloten op de 

A4. Dit traject maakt onderdeel uit van de Leidse Ring.

Functioneel
De Baanderij is van oudsher een traditioneel bedrijventerrein. Inmiddels 

is sprake van een grote diversiteit in (andere dan bedrijfsmatige) func-

ties. In het noordelijk deel lag het accent op de onderwijsfuncties, hier 

is het pand/terrein van het ROC vrijgekomen. Langs de Zijldijk is de 

concentratie perifere detailhandel (PDV) gevestigd, waaronder bouw-

markten en meubelwinkels. Daarnaast is aan de Zijl een (provinciale) 

loswal gesitueerd. Verder naar het noorden liggen langs de Zijldijk 

meer kantoorfuncties. 
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Opgave A4-zone

De opgave in de A4-zone ligt in het vinden van de synergie tussen alle in het 
gebied aanwezige functies. De goede bereikbaarheid en zichtbaarheid geven 
de A4-zone een grote economische potentie, maar de huidige inrichting van 
het gebied is niet voldoende flexibel om daar in de komende jaren invulling 
aan te geven. De functies in het gebied moeten elkaar kunnen aanvullen om 
de potentie te kunnen waarmaken. Samenwerking tussen partijen in het 
gebied is daarvoor de belangrijkste succesfactor. De ontwikkeling van het 
gebied kent de volgende aanknopingspunten:

-  De A4-zone heeft door de goede bereikbaarheid en ligging de potentie om
    een regionale toplocatie voor economische ontwikkeling te worden
-  Het aanwezige zorgcluster kan worden versterkt en doorontwikkeld tot
    Vitaliteitsboulevard
-  Met de komst van Ikea en de versterking van de PDV-cluster ontstaat een 
    winkelgebied dat behalve doelgericht, ook recreatief veel kwaliteit biedt
-  De samenhang in het gebied kan worden versterkt door één verbindende
    openbare ruimte te maken
-  Rondom het ziekenhuis is een combinatie van zorg met wonen mogelijk
-  De bebouwing langs de A4 vormt de afronding van het W4-project en de
    noodzakelijk geluidsafscherming voor de achterliggende gebieden

Extra belangrijke thema’s in dit hoogdynamische gebied: 
Thema 2 - Afgewogen pakket sociaal-maatschappelijke voorzieningen 
Thema 3 - Uitnodigend pakket retail en vrijetijdsvoorzieningen
Thema 4 - Ruimte voor economische vitaliteit

Functioneel
De A4-zone is qua functies een zeer divers gebied. Ter hoogte van de 

Simon Smitweg helft liggen behalve woonbuurt Holtlant voornamelijk 

maatschappelijke functies: gemeentehuis, gemeentewerf, verzor-

gingstehuis Leythenrode en jeugdzorg- en onderwijsinstelling Cardea. 

Daarnaast ligt het Alrijne ziekenhuis en andere zorg-gerelateerde 

bedrijvigheid langs de zorgboulevard, met daarbij ook de parkeerga-

rage voor het gebied. Ten noorden van het ziekenhuis begint direct 

langs de A4 de woonboulevard, en aan de Elisabethhof enkele maat-

schappelijke kantoren en kerkgebouw de Levenstroom.

Verderop ligt WOOON, één van de twee Leiderdorpse locaties voor 

perifere detailhandel (PDV). Deze is vooral gericht op detailhandel in 

woonartikelen zoals meubels, keukens en wanddecoratie. Het overige 

stuk tot aan de Dwarswatering bestaat uit drie bedrijfs/kantoorgebou-

wen en een hotelgebouw dat thans wordt gebuikt voor de huisvesting 

van uitzendkrachten. Ten noorden van de Dwarswatering is nu enkel 

horeca actief, een hotel en fastfoodrestaurant. De retailfunctie van 

het gebied wordt hier nog versterkt met de te realiseren Ikea. 

4.2.3 A4-zone

Typering en karakter

Ruimtelijk
De A4-zone kent verschillende werelden, gekoppeld aan de groot-

schalige functies die zich in de strook langs de A4 hebben gevestigd. 

Tot aan de jaren 80 zijn in het gebied het ziekenhuis, de meubelbou-

levard, hotels en de gemeentewerf ontwikkeld, aangevuld met enkele 

kleinere maatschappelijke voorzieningen en de woonbuurt Holtlant. 

Deze functies waren aangesloten op de Persant Snoepweg en functi-

oneerden los van elkaar. Het gebied lag daarmee met de rug naar de 

A4. Dat is in de structuur nog terug te zien. 

In de periode hierna zijn tussen deze werelden nog bedrijfsgebouwen 

en maatschappelijke functies toegevoegd en is een begin gemaakt 

met de ontwikkeling die met het W4-project is doorgezet. Ten 

behoeve van  de verbreding en verdiepte aanleg van de rijksweg A4 is 

direct aan de rijksweg nieuw programma gerealiseerd en is de parallel 

structuur uitgebreid met de Willem-Alexanderlaan en een herinrich-

ting van Simon Smitweg en Elisabethhof. Daardoor is het gebied niet 

langer met rug naar de rijksweg gekeerd, maar heeft het duidelijk 

gezicht gekregen aan de A4. De Persant Snoepweg is nog steeds de 

belangrijkste ontsluitingsweg naar het gebied toe, maar de interne 

ontsluiting en de adreszijde is naar de parellelstructuur verplaatst.

Ten noorden van de Dwarswatering is het deelgebied Bospolder 

nog in ontwikkeling. De grootste impact heeft de realisatie van de 

Ikea-vestiging Leiderdorp. Voor de Ikea is de verkeersstructuur naar 

en langs het gebied aangepast. Direct langs de A4 zijn ook drie grote 

paviljoens gepland, zodat vanaf Ikea tot aan het gemeentehuis een 

aaneengesloten bebouwingsrand ontstaat. 
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Aandachtspunten, kansen en ambities
De (mogelijke) verplaatsing van het grootschalige afvalverwerkingsbe-

drijf Vliko naar het bedrijventerrein de Grote Polder in Zoeterwoude 

vormt de aanleiding tot een ingrijpende herstructurering van Lage 

Zijde. Streven is om hierdoor het gebied zowel in uitstraling, vorm en 

functie meer te laten voegen in het buitengebied en de achterblijflo-

catie van Vliko groen in te richten. Deze ontwikkeling maakt onder-

deel uit van de omvattende transformatie van de Oude Rijnzone, 

waarvoor regionaal een investeringsfonds opgericht is. Dit leidt tot 

een verbetering van het woon- en leefklimaat in Leiderdorp, doordat 

de verkeersbeweging van en naar Vliko sterk zullen afnemen. Het 

gehele bedrijventerrein teruggeven aan de natuur/het landschap is 

niet waarschijnlijk in de periode tot 2035, daarom is dit niet als scena-

rio opgenomen in de structuurvisie. 

Het meest eenvoudige scenario is om op het vrijkomende perceel van 

Vliko de opstallen te amoveren en het gebied groen in te richten, 

4.2.4 Bedrijventerrein Lage Zijde

Typering en karakter

Ruimtelijk
Het bedrijventerrein aan de Oude Rijn in het buitengebied van de 

gemeente Leiderdorp heeft een dichte bebouwingsstructuur met 

kleinschalige bedrijfshallen en een enkel kantoorgebouw. De struc-

tuur is kleinschalig en redelijk overzichtelijk. Er is sprake van buiten-

opslag en gedateerde bebouwing, maar op verschillende plekken zijn 

loodsen vervangen door meer representatieve gebouwen. Bijzonder 

zijn de (voormalige) woningen aan de Achthovenerweg. Door de 

geplande verplaatsing van Vliko, een groot afvalverwerkingsbedrijf 

in het gebied, verandert het gebied sterk en ontstaat er ruimte voor 

nieuwe ontwikkelingen.

Functioneel
Lage Zijde is een traditioneel, gemengd bedrijventerrein. De ligging is 

in meerdere opzichten niet optimaal. De ontsluiting loopt via woon-

gebieden, wat effect heeft op de leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Daarnaast tast het de belevingswaarde van de Oude Rijnzone aan. 

Sociaal 
Er zijn enkele (bedrijfs)woningen binnen dit gebied gelegen. Enkele 

bedrijven op het terrein hebben door het grote aandeel vrachtverkeer 

een negatief effect op de leefbaarheid van met name het zuidelijke 

deel van Leiderdorp.
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Opgave Lage Zijde

De belangrijkste opgave is het landschappelijk inpassen van het bedrijventer-
rein in het polderlandschap en de kwaliteitsverbetering van de Oude Rijnzo-
ne door transformatie naar een duurzaam, kleinschaliger bedrijventerrein, 
met de volgende aandachtspunten:

-  De ruimte die vrijkomt door de verplaatsing van Vliko wordt groen ingevuld
-  Op Lage Zijde zijn nog genoeg goed functionerende bedrijven gevestigd
-  Het komt uit de lengte of de breedte
-  De Lage Zijde is een interessante locatie voor innovatieve ontwikkelingen
   op het gebied van duurzaamheid

Belangrijke thema’s in dit hoogdynamische gebied: 
Thema 4 - Ruimte voor economische vitaliteit
Thema 5 - Identiteit en cultuurhistorie
Thema 7 - Duurzaam en klimaatbestendig
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Aandachtspunten, kansen en ambities
De Houtkamp wordt gezien als mede-identiteitsbepaler en de groene 

long van Leiderdorp. Dit gevoel kan versterkt worden door meer 

recreatieve functies aan het park toe te voegen c.q. toe te staan. 

De natuurwaarden, belevingswaarden en recreatiewaarden zullen 

behouden blijven en op sommige plaatsen versterkt kunnen worden. 

Deze drie kernwaarden gelden voor het gehele park, maar voor ver-

schillende gebieden zal het accent op één van deze waarden komen 

te liggen. In het zuidelijk deel, rondom de Heemtuin, ligt het accent 

meer op het behouden en versterken van de natuurlijke omgeving. 

Natuur- en milieueducatie is hier ook een belangrijk thema. Rond de 

zonneweide en de kinderboerderij zullen meer kansen benut worden 

om vrijetijdsbesteding een plek te geven. Gedacht kan worden aan 

(tijdelijke) activiteiten als een braderie, kleine kermis, kleinschalige 

festivals en sport- en spelactiviteiten. De zone rond de waterpartijen 

langs Laan van Berendrecht zullen meer gericht zijn op het beleven 

en ervaren van het groen en water. Om de vrijetijdsbesteding in het 

middengebied beter toegankelijk en zichtbaar te maken zullen de 

entrees van het park en de verbinding met het De Sterrentuin en het 

4.3 Gebiedspaspoorten: dynamische
      gebieden

4.3.1 Houtkamp

Typering en karakter

Ruimtelijk
Park De Houtkamp is een van de meest opvallende identiteitsdra-

gers van Leiderdorp. Voor de bewoners is dit het ‘Central Park’ van 

Leiderdorp. Het is een robuust, groen park, met veel waterpartijen, 

een romantisch meanderend padenpatroon met hier en daar inciden-

tele, ondergeschikte bebouwing. Bijzonder element is de traditionele 

boerderij waarin Brasserie Park is gevestigd. Aan twee zijden wordt 

het park begeleid door hoogbouwcomplexen. Een deel hiervan is 

recentelijk vervangen door representatieve bebouwing, waaronder 

het sociaal-cultureel centrum De Sterrentuin.

Functioneel
Het park heeft hoofdzakelijk een functie voor ontspanning en vrije 

tijd. Er is ook een restaurant/brasserie gevestigd, evenals een kin-

derboerderij en een heemtuin. Aan de rand staat sociaal-cultureel 

centrum De Sterrentuin, waarin de Stichting Leiderdorps Museum, het 

Milieu Educatief Centrum en de bibliotheek zijn gevestigd.

 

Sociaal 
De Houtkamp is voor veel Leiderdorpers een belangrijke groene, 

recreatieve voorziening, met name voor de omliggende wijken. Hoge 

waarde wordt gehecht aan het behoud van het natuurlijke karakter. 
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Opgave De Houtkamp

Door het versterken van de natuur-, beleving- en gebruikswaar-
den van het park en deze waarden in de verschillende gebieden 
te versterken, kan de Houtkamp transformeren naar een identi-
teitsbepalend gebied in Leiderdorp, het ‘groene centrale park’ dat 
voor alle Leiderdorpers beleefbaar en toegankelijk is.
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deel van het Oude Rijn lint wordt door veel Leiderdorpers gezien als 

het oude dorpshart. Hier is de betrokkenheid van de bewoners bij hun 

omgeving groot, wat zich uit in actieve bijdrage aan buurtinitiatieven 

en participatie bij gemeentelijke projecten.

Aandachtspunten, kansen en ambities
Het lint langs de Oude Rijn is een van de belangrijkste identiteitsdra-

gers van Leiderdorp. Kansrijk is om die identiteit meer tot uitdrukking 

te laten komen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte. De fiets- en 

wandelroute over het Jaagpad is daarvan een goed voorbeeld. 

Ook de Limes kan een inspiratie vormen bij ontwikkelingen rond 

deze voormalige grenszone, bijvoorbeeld door verwijzingen in de 

inrichting, op de Romeinse tijd geïnspireerde vormgeving of door 

informatievoorziening. 

Het gemengde karakter kan verder versterkt worden met cultuur- en 

recreatie gerelateerde activiteiten en specifieke, meer ‘ambachtelijke’ 

winkels, die niet passend zijn in een winkelcentrum. Zwaardere 

4.3.2 Oude Rijn lint

Typering en karakter

Ruimtelijk
Ruimtelijk valt dit gebied duidelijk uiteen in twee delen: het deel 

ter hoogte van het oude dorp (bij de wijken Kerkwijk, Oranjewijk 

en Doeskwartier) en het deel ten noorden van de Persant Snoepweg 

gelegen bij eerste uitbreidingswijken Ouderenzorg en Zijlkwartier. 

Ten noorden van het Zijlkwartier maakt het Oude Rijn lint onderdeel 

uit van het bedrijventerrein Baanderij (zie paragraaf 4.2.2 Baanderij). 

Het hele deelgebied kenmerkt zich door een grote gevarieerdheid in 

kleinschalige bebouwing met een diverse uitstraling, in een compacte 

structuur met hier en daar doorkijkjes naar de achterliggende bebou-

wing. Het karakteristieke dorpse karakter is het meest aanwezig ter 

hoogte van het Oude Dorp, het oude hart van Leiderdorp. 

Functioneel
Het Oude Rijn lint is een gemengde zone, met overwegend een 

woonfunctie. Op de achterliggende terreinen zijn kleinere bedrijven 

aanwezig. Maar ook aan de voorzijde van de gebouwen is veel men-

ging met niet-woonactiviteiten (zelfstandigen of aan huis), waaronder 

bedrijfjes en ook meer recreatieve- en culturele activiteiten. De bereik-

baarheid is lastig en ook het parkeren is niet eenvoudig op te lossen 

in het gebied. Bij de oudere bebouwing is de energieverbruik hoog. 

Sociaal 
In het Oude Rijn lint, ter hoogte van de eerste uitbreidingswijken is 

sprake van een relatief oudere bevolking en een relatief groter aan-

deel inactieven. De verhuisgeneigdheid is groot. Het oude, zuidelijk 

boulevard

struinen

Oude Rijn lint
Dynamisch gebied

kleinschalige horeca 

cultuur

verhalen uit de buurt

lokaal
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Opgave Oude Rijn lint

Belangrijkste opgave is het behouden en versterken van het oude lint aan de 
Rijn als waardevol cultuurhistorisch element in Leiderdorp. Het gaat om het 
behouden, versterken en zichtbaar maken van de Limes, het jaagpad en de 
karakteristieke structuur en bebouwing van de Hoofdstraat. Het verlevendi-
gen door kleinschalige functies en horeca, en het versterken van de openbare 
ruimte zijn daarbij van belang.

Dynamische hotspots

Binnen de laagdynamische gebieden is op verschillende plekken sprake van 
een ‘dynamische hotspot’. Dit zijn locaties die op termijn ruimtelijk dan wel 
functioneel getransformeerd zullen worden. Veelal gaat het om leegstaande 
schoolgebouwen of andere vrijkomende functies/gebouwen. Het aantal daar-
van is beperkt, de doorwerking ervan op de structuur van de omringende wijk 
ook. 

Het betreft de volgende locaties:

1. De werven aan de Does - Doeslaan 
2. Winkelstrip Oranjegalerij - Frederik Hendriklaan
3. Amaliaplein
4. Bedrijvenlocatie Van der Valk Boumanweg
5. Buurtcentrum Zijlkwartier
6. Scholencluster Voorhof
7. Locatie Driemaster – Wilddreef - Lijnbaan
8. De Buit
9.  Informatiecentrum HSL–A4

De gemeente verwacht dat de bovenstaande locaties in de komende 10 tot 
20 jaar geherstructureerd zullen worden. Mogelijk kunnen er in de loop der tijd 
ook andere locaties aangemerkt worden als hotspot. Belangrijk criterium voor 
een hotspot is dat het gaat om een herstructurering die de functie en de ruim-
telijke structuur van de locatie wezenlijk doet veranderen. Sloop en nieuw-
bouw van een woongebouw valt hier dus niet onder.



Schansen

Laagdynamisch gebied

hoogbouwwijk

intiemer
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Buitenhof, Binnenhof, 
Voorhof
Laagdynamisch gebied

groen

Dynamiek

Evolueren

Parkeerruimte

multifunctioneel
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Zijlkwartier, Vogelwijk, 
Ouderzorg

groen en ruim

kleine schaal en maat

kwalitatief hoog onderhoudsniveau

cultuurhistorisch 
karakter

Laagdynamisch gebied
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Sociaal 
Het aandeel oorspronkelijke Leiderdorpers (geboren en getogen) is 

groot in dit gebied. Door de bouwperiode is de bevolking gemiddeld 

wat ouder. Vooral in Vogelwijk is het aandeel ouderen hoog, door 

de (levensloopbestendig gemaakte) hoogbouw en de ligging nabij 

voorzieningen. Ook het aandeel personen dat niet werkt is groot, 

evenals de verhuisgeneigdheid. Naar verwachting is de onderliggende 

oorzaak hiervan met name dat de woningen niet (meer) voldoen aan 

de actuele woonwensen. De woningen zijn gedateerd en niet groot. 

Aandachtspunten, kansen en ambities
Vooral Vogelwijk en Ouderzorg liggen dichtbij alle benodigde dage-

lijkse voorzieningen, waardoor het zeer aantrekkelijke gebieden zijn 

voor zowel gezinnen als ouderen. De woningen en de buitenruimten 

zijn voor deze groepen echter niet overal even geschikt. Samen met 

betrokkenen zal de gemeente een geleidelijk evolutieproces op gang 

brengen en begeleiden, waarbij de inzet is om eigenaren/bewoners 

te verleiden te investeren in de eigen woning en woonomgeving. 

4.4.3 Zijlkwartier / Vogelwijk / Ouderzorg

Typering en karakter

Ruimtelijk
Deze drie aaneengesloten wijken vormen samen ruimtelijk gezien 

een gevarieerd gebied. De hoogbouwcomplexen aan de rand van De 

Houtkamp maken er onderdeel van uit. Zijlkwartier en Ouderzorg 

zijn de oudere delen, de eerste echte uitbreidingsgebieden van 

Leiderdorp. In Ouderzorg en Zijlkwartier wisselen rijenwoningen en 

portiekflats elkaar af. In de Vogelwijk is meer monotonie in de aard 

van de woonbebouwing aanwezig. In het hele gebied zijn her en der 

panden voor clusters met niet-woonfuncties, die zorgen voor variatie 

in het beeld. Het gebied heeft een groene uitstraling, met name door 

de aanwezige (voor)tuinen. De openbare ruimte heeft overwegend 

een stenige uitstraling. Het Zijlkwartier is mede hierdoor gevoelig voor 

wateroverlast. 

Functioneel
Het gebied is enigszins gemengd, maar heeft overwegend een woon-

functie. Een deel van de hoogbouw heeft een duidelijke functie voor 

ouderen. Er zijn ook functies gevestigd als een school, buurtcentrum, 

kerk en kleinschalige bedrijfjes. Inherent aan de bouwperiode is in 

het gebied sprake van te weinig ruimte voor parkeren, potentiële 

wateroverlast en een stenige openbare ruimte. 

In de oplossing van LAB071 en ook in de mobiliteitsnota van Leiden 

is de mogelijkheid opgenomen om de Spanjaardsbrug af te sluiten 

voor autoverkeer en alleen nog open te stellen voor langzaam verkeer 

en openbaar vervoer. Dit zal impact hebben op de verkeerscirculatie 

in Leiderdorp, maar met name ook op de verkeersstromen door het 

Zijlkwartier en omgeving. Het kan een grote meerwaarde opleveren 

voor de leefbaarheid van deze wijk.
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Sociaal
Uit de enquête en andere signalen blijkt dat bewoners hier prettig 

wonen. Er zijn veel huishoudens met een allochtone achtergrond, 

gemiddeld lagere inkomens en een in verhouding zeer groot deel 

inactieven (15%). Het aantal verhuisbewegingen is groot. Dat is in 

tegenspraak met het gevoel van prettig wonen en komt waarschijnlijk 

door het grote aandeel sociale woningbouw. Het gebied vervult 

een belangrijk deel van de behoefte aan tijdelijke en betaalbare 

woonruimte.

4.4.2 Schansen

Typering en karakter

Ruimtelijk
Dit deelgebied wordt doorgaans ruimtelijk als een geheel benaderd 

met de hoogbouwzone rondom park De Houtkamp. Omdat het functi-

onele en sociale karakter van de hoogbouw rond de Houtkamp echter 

verschilt met die van de Schansen en daarmee ook de potentiële 

dynamiek, wordt het als een apart gebied beschouwd. 

De Schansen bestaat uit traditionele naoorlogse hoogbouwcomplexen, 

met tussen de flatgebouwen veel ruimte voor groen en parkeren. De 

grootschalige gebouwen variëren in massa en opbouw. Een groot 

deel van de gebouwen is gerenoveerd en deels vervangen door meer 

representatieve gebouwen en er is geïnvesteerd in de openbare ruime 

en in duurzaamheidsmaatregelen.

Functioneel
Het gebied is hoofdzakelijk woongebied, gericht op huishoudens 

met een lager inkomen. Vooral het noordelijke deel ligt wat ver-

der van de dagelijkse voorzieningen, het zuidelijk deel ligt in 

het hart van Leiderdorp nabij winkel-, sociaal-maatschappelijke en 

sportvoorzieningen.
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Aandachtspunten, kansen en ambities
De kwaliteit van deze woonwijken kan op de lange termijn verslechte-

ren wanneer er niet blijvend in geïnvesteerd wordt. Iedere wijk heeft 

zijn eigen kansen. De nabijheid van zorgvoorzieningen en het win-

kelcentrum, gecombineerd met de relatief grote verhuisgeneigdheid, 

maakt het voor de wijk Voorhof interessant om zich meer te richten 

op wonen voor ouderen. Voor Buitenhof en Binnenhof kan het accent 

meer liggen op gezinnen, ook gezien de nabijheid van de sportter-

reinen in De Bloemerd. Samen met de eigenaren en verhuurders kan 

gekeken worden hoe er met plaatselijke investeringen meer ruimte 

kan komen voor water, parkeren, groen en speelvoorzieningen. 

Daarnaast kan in overleg met de bewoners onderzocht worden welke 

mogelijkheden geboden moeten worden, zodat mensen investeren in 

hun eigen woning in plaats van in een verhuizing. Door toevoegen 

van kleinschalige voorzieningen (zorg, sociaal-cultureel) en bedrijvig-

heid aan huis wordt het gebied verlevendigd.

4.4 Gebiedspaspoorten: Laagdynamische  
 gebieden

4.4.1 Buitenhof / Binnenhof / Voorhof

Typering en karakter

Ruimtelijk
Ruimtelijk valt dit gebied uiteen in meerdere wijken, die niet in één 

periode gebouwd zijn. Hierdoor verschilt de ruimtelijke verschijnings-

vorm. Buitenhof heeft overwegend rechte straten en veel laagbouw. 

In Binnenhof komt wat hoogbouw voor in galerijflats en Voorhof kent 

een ervenstructuur (ook wel ‘bloemkoolwijk’ geheten). De wijken op 

zich hebben een heldere structuur en vormen een samenhangend 

beeld. Ze worden gekarakteriseerd door rustige woonstraten en groe-

ne tuinen. De bebouwing is gedateerd en monotoon in uitstraling. In 

de oudste delen is sprake van een matige woningkwaliteit.   

Functioneel
De drie wijken zijn monofunctionele woongebieden, waarbij vooral 

het gebied van Buitenhof (het noordelijk deel) ver gelegen is van de 

dagelijkse voorzieningen. Knelpunten vormen de beperkte parkeerge-

legenheid, soms enig wateroverlast en hoog energieverbruik.  

Sociaal 
Vooral in Binnenhof, maar in mindere mate ook in Voorhof, is het 

aandeel bewoners van 65 jaar en ouder relatief groot. In Buitenhof 

is sprake van een gemiddelde bevolkingsopbouw. In alle wijken is het 

aandeel inactieven groter dan gemiddeld in Leiderdorp en vooral in 

de wijk Voorhof is de verhuisgeneigdheid groot. 
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Kerkwijk, Oranjewijk, 
Doeskwartier

cultuurhistorisch karakter

Laagdynamisch gebied

kleine schaal en maat

Driegatenbrug, Leyhof,
‘t Heerlijk Recht

jonge woonwijk
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ruimte

gevarieerd
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Kerkwijk, Oranjewijk, 
Doeskwartier

cultuurhistorisch karakter

Laagdynamisch gebied

kleine schaal en maat
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Kerkwijk, Oranjewijk, 
Doeskwartier

cultuurhistorisch karakter

Laagdynamisch gebied

kleine schaal en maat

Sport & 
Recreatiegebieden

open landschap

Laagdynamisch gebied

sport & recreatie

ruimte

uitloopgebied

78

Opgave en rol gemeente
Het behoud van het huidige kwaliteitsniveau vormt de belangrijkste 

opgave. Er is geen specifiek accent in de opgave en regie aan te geven. 

Voorkomen dient te worden dat er knelpunten ontstaan. De wijk 

moet kunnen meegroeien - evolueren -  met veranderende behoeften 

en sociaal-maatschappelijke, economische en demografische trends. 

4.4.6 Leyhof

Typering en karakter

Ruimtelijk
Leyhof is een jonge, open en groene wijk aan de noordoostrand van 

Leiderdorp. De structuur is helder en de uitstraling is gevarieerd. Het 

betreft een woonwijk die opvallend is in haar stedenbouwkundige 

lay-out, met een bastionachtig buurtgedeelte in het midden en 

bebouwingsposten als wachters in het veld daaromheen.

Functioneel
Leyhof is een overwegend monofunctioneel woongebied met enkele 

eigen dagelijkse voorzieningen, gelegen nabij het sportcluster en de 

uitvalswegen. Dit maakt het een ideale wijk voor (jonge) gezinnen en 

forensen.

 

Sociaal 
Leyhof is een jonge wijk met een stabiele bevolking zonder grote 

verhuisbehoefte.   

Aandachtspunten, kansen en ambities
De gemeente staat open voor investeringsbehoeften en -wensen van 

bewoners, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassingen van de woning 

aan veranderende woonwensen. Aandacht heeft de binding van de 

bewoners met Leiderdorp. Door een goede bereikbaarheid, ook voor 

het langzaam verkeer, wordt hieraan bijgedragen. 
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Aandachtspunten, kansen en ambities
De gemeente staat open voor investeringsbehoeften van bewoners, 

zowel naar functie als in de vorm van aanpassing van de woning. Dit 

laatste is overigens slechts in geringe mate mogelijk gezien de bijzon-

dere architectonische vormgeving van de woningen.

Opgave en rol gemeente
Behoud van het huidige kwaliteitsniveau vormt de belangrijkste 

opgave. Er is geen specifiek accent in de opgave en regie aan te geven. 

Voorkomen dient te worden dat er knelpunten ontstaan. De wijk 

moet kunnen meegroeien - evolueren -  met veranderende behoeften 

en sociaal-maatschappelijke, economische en demografische trends. 

4.4.5 Driegatenbrug

Typering en karakter

Ruimtelijk
Driegatenbrug is een jonge woonwijk, aan de rand van een van 

de oudste polders van Leiderdorp, te weten de Boterhuispolder. In 

een deel van het gebied is sprake van een gezamenlijke zorg voor 

en onderhoud van de openbare ruimte. De wijk is open en groen, 

met gevarieerde bouwstijlen. Overheersend zijn de met riet beklede 

woningen die in een vrije opstelling in een grid-patroon zijn geplaatst, 

het appartementencomplex Donjon (appartementen) als landmark en 

de lange, als geluidswal fungerende rijenwoningen aan de aangren-

zende Oude Spoorbaan.

Functioneel
Het gebied heeft een gemengd karakter, met overwegend een woon-

functie. De menging bestaat uit woon-werkeenheden en werkfuncties 

aan huis, alsmede een horecagelegenheid en leisurevoorzieningen.

Sociaal 
Driegatenbrug is een jonge wijk, met een stabiele bevolking zonder 

grote verhuisbehoefte.   

Kerkwijk, Oranjewijk, 
Doeskwartier

cultuurhistorisch karakter

Laagdynamisch gebied

kleine schaal en maat

Driegatenbrug, Leyhof,
‘t Heerlijk Recht

jonge woonwijk

Laagdynamisch gebied

groen

ruimte

gevarieerd

vinex
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aanleg van de A4 tussen Kerkwijk en Oranjewijk heeft dit besef verder 

versterkt.

Aandachtspunten, kansen en ambities
Door het ondergronds brengen van de A4 is er ruimte ontstaan om 

van dit gebied weer één geheel te maken en het onderdeel van 

Leiderdorp te laten zijn. De wijken omvatten op kleine schaal nog 

veel van de (dagelijkse) voorzieningen en zijn daardoor aantrekkelijk 

voor zowel gezinnen met kinderen als ouderen. De woningen  zijn qua 

omvang hiervoor niet overal even geschikt. Samen met betrokkenen 

zal de gemeente een geleidelijk evolutieproces op gang brengen en 

begeleiden, waarbij de inzet is om eigenaren/bewoners te verleiden te 

investeren in de eigen woning en woonomgeving. De wijken Kerkwijk, 

Oranjewijk en Doeskwartier hebben hiervoor potentie en de ruimte 

boven de verdiepte A4 kan hiervoor eveneens ingezet worden. De 

aantrekkingskracht van dit deelgebied wordt versterkt door de ligging 

nabij het Oude Rijn lint en (vooral voor Doeskwartier) het recreatiege-

bied en de polders. 

Opgave
Het versterken van de openbare ruimte en het streven naar een hoge 

kwaliteit van onderhoud en veiligheid die toegesneden is op senioren 

en langzaam verkeer zijn de belangrijkste opgaven van dit gebied. Het 

4.4.4 Kerkwijk / Oranjewijk / Doeskwartier

Typering en karakter

Ruimtelijk
Dit deelgebied omvat drie wijken met ieder een eigen karakter, maar 

gezamenlijk vormen ze het Oude Dorp van Leiderdorp. De ligging 

en de kansen maken dat ze als één deelgebied beschouwd worden. 

Kerkwijk is een typische jaren ’30 buurt, kleinschalig van opzet, met 

veel korte rijtjeswoningen en half-vrijstaande woningen. In het gebied 

liggen enkele gebouwen met een niet-woonfunctie zoals winkels en 

horeca die zorgen voor afwisseling. De groene voortuinen geven het 

gebied een tuindorpachtig karakter. Ook in de naoorlogse Oranjewijk 

is sprake van enige afwisseling in woongebouwen, met hier en 

daar appartementengebouwen en relatief oudere woningen. Het 

Doeskwartier kent een zeer gevarieerd karakter. Van een industriële 

bebouwingsrand met bijbehorende arbeidershuisjes tot individuele 

historische panden en recenter seriematige bebouwing.

Functioneel
Het gebied heeft overwegend een woonfunctie, met hier en daar 

niet-woonfuncties zoals een brede school en een winkelcluster. 

Gerelateerd aan de bouwperiode kent dit gebied knelpunten op 

het gebied van parkeren en een opgave op het gebied van water en 

energieverbruik / duurzaamheid. 

Sociaal 
De wijken kenmerken zich op sociaal vlak als actief, met het orga-

niseren van diverse activiteiten als Koningsdag, Monumentendag 

en Kerstbijeenkomst. In Kerkwijk is sprake van een grote verhuis-

behoefte, vermoedelijk ingegeven door de verouderde en kleinere 

woningen. Doeskwartier kenmerkt zich logischerwijs door een relatief 

groot aandeel ouderen. Er is een sterke verbondenheid door het besef 

in het feitelijk oude centrum van Leiderdorp te wonen. De verdiepte 
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Aandachtspunten, kansen en ambities
Aandachtspunt vormt het behoud van de agrarische functie, eventu-

eel als nevenactiviteit gericht op landschapsbehoud. Leegstand van 

bebouwing en kavels moet voorkomen worden; dit beïnvloedt immers 

de belevingswaarde. Toegankelijk en beleefbaar maken van het 

polderlandschap door het behouden en/of verbeteren van netwerken 

voor langzaam verkeer biedt kansen voor de recreatieve waarden van 

de polders. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met flora 

en fauna, zoals beperkte toegang tijdens het broedseizoen.

Opgave en rol gemeente
Accent voor de gemeente ligt in het faciliteren van initiatieven, mits 

die de kwaliteit van de polder ondersteunen, het aanleggen en onder-

houden van recreatieve routes door de polders en gerelateerd daar-

aan het verbreden van de mogelijkheden in de bestemmingsplannen.  

4.4.10 De polders

Typering en karakter

Ruimtelijk
Polder Achthoven en de Boterhuispolder zijn twee geheel verschil-

lende polders. De Boterhuispolder is een van de oudste polders van 

Nederland en karakteriseert zich door een grillige verkaveling en 

bloksgewijze percelen. Polder Achthoven is minder oud en kenmerkt 

zich door een lange, smalle strokenverkaveling. De bebouwing staat 

hier over het algemeen langs de hoofdontsluitingswegen en langs de 

Oude Rijnzone.

Functioneel
Polder Achthoven heeft hoofdzakelijk een agrarische functie. Het 

gebied kan beleefd worden vanaf de Achthovenerweg , de Oude Rijn 

en de hoger gelegen Ruigekade. Ten noorden ligt  dichtbij de afslag 

van de A4, het Informatiecentrum HSL-A4. Dit gebouw is niet meer als 

informatiecentrum in gebruik en krijgt in de toekomst een nieuwe, 

recreatieve en informatieve functie. 

In de Boterhuispolder ligt het accent meer op gebruik van het agra-

risch gebied voor de recreatie, wat goed aansluit bij het historische 

karakter van het gebied.

Sociaal 
De bewoners en (agrarische) ondernemers maken onderdeel uit van 

het buitengebied en zijn aangewezen op eigen vervoer om gebruik 

te kunnen maken van voorzieningen in het centrum van Leiderdorp.
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uit de regio van groot belang voor het duurzaam behoud van (de 

kwaliteit van) deze sportvoorzieningen. Aandachtpunt is dan de 

toegankelijkheid van het gebied en de toename van het autoverkeer 

door de ontsluiting via de woonwijken. De mogelijke verkeersoverlast 

in de wijken erom heen zou op termijn aanleiding kunnen zijn voor 

een ontsluiting op de N446. 

Opgave en rol gemeente
Voor de gemeente ligt het accent op het behouden van een goede 

langzaam-verkeersontsluiting en een onderhoudsniveau van de open-

bare ruimte dat bijdraagt aan een gevoel van sociale veiligheid. Als in 

de toekomst blijkt dat het realiseren van de ontsluiting voor autover-

keer buitenom (via de N446) noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid 

en leefbaarheid van de aangrenzende wijken en de toegankelijkheid 

van de Bloemerd, dan is dat een taak van gemeente die zij met haar 

buurgemeenten zal oppakken.

4.4.9 Bloemerd

Typering en karakter

Ruimtelijk
De Bloemerd is een groot recreatie- en sportgebied, met in de zuid-

westhoek een bebouwingscluster voor indoorsport. In het gebied 

zijn ondergeschikt enkele gebouwen aanwezig, toegesneden op de 

sportfuncties. 

Functioneel
Het grootste deel van het gebied is in gebruik voor sport; een groot 

aantal verschillende sportverenigingen heeft hier zijn thuishaven en 

velden. Daarnaast is een deel parkachtig aangelegd als uitloopgebied 

voor de bewoners van de wijken Buitenhof, Binnenhof, Voorhof en 

Leyhof, met onder andere een natuurspeeltuin. Langs de N446 is een 

strook met volkstuinen gelegen. Op het terrein bij de sporthal staat 

tegenwoordig jaarlijks de kermis. In de zuidwesthoek is een woon-

wagencluster aanwezig. Het gebied is bereikbaar via de nabijgelegen 

wijken, voor autoverkeer is het bereikbaar via Voorhof.

Sociaal 
De Leiderdorpers voelen zich hier thuis en veilig. Ook veel mensen 

uit Leiden sporten hier. De sportterreinen vervullen daarmee een 

regionale functie. 

Aandachtspunten, kansen en ambities
Behoud van het veiligheidsgevoel vormt een aandachtspunt. Door 

de vergrijzing zal naar verwachting op termijn het gebruik vanuit 

Leiderdorp mogelijk gaan afnemen en dan zijn nieuwe gebruikers 
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belangrijke kansen voor het gebied:

• het versterken van en voortborduren op de ligging in de nationale 

plassenroute;

• het gebruiken van de ruimte, ook óp de A4, voor innovatieve initi-

atieven op het gebied van duurzaamheid en energievoorziening.

Opgave en rol gemeente
De gemeente werkt samen met de provincie aan de ontwikkeling van 

dit gebied. Ze nodigt partijen uit om met innovatieve ideeën te komen 

op het gebied van duurzaamheid, energie en recreatie.   

4.4.8 Munnikkenpolder - Weteringpark

Typering en karakter

Ruimtelijk
Dit grootschalig opgezette park- en recreatiegebied is nog in ont-

wikkeling en wordt aangelegd als compensatie voor de verbreding 

van de A4 en de aanleg van de Hogesnelheidslijn (HSL). De nieuwe 

fietsverbinding over de A4 maakt het gebied toegankelijker voor 

de Leiderdorpers. Ook het verbeteren van de fietsroute vanaf het 

Doeskwartier zal de bereikbaarheid en daarmee de binding met dit 

nieuwe gebied vergroten.

Functioneel
De Munnikkenpolder is een uitloop- en natuurrecreatiegebied. Het 

Weteringpark is meer gericht op sport- en waterrecreatie door de 

aanwezigheid van de ijs- en skeelerbaan en de Doeshaven, die deel 

uitmaakt van de Zuid-Hollandse plassenroute en ook een regionale en 

nationale functie heeft.  

Sociaal 
Het gebied is nog in ontwikkeling. Mensen uit Leiderdorp hebben er 

beperkt binding mee.  

Aandachtspunten, kansen en ambities
De Munnikkenpolder en het Weteringpark worden een aantrekkelijk 

uitloopgebied voor Leiderdorp. Door het gedeeltelijk ondergronds 

brengen van de A4 kan dit gebied die functie ook daadwerkelijk 

gaan vervullen. Voorwaarde daarvoor is een goede verbinding voor 

langzaam verkeer. Daarnaast ziet de gemeente in ieder geval twee 
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Afgewogen pakket sociaal-maatschappelijke voorzieningen

Over het algemeen zijn de inwoners nu tevreden over de voorzieningen, zowel in hun directe woonom-
geving als in Leiderdorp en omgeving. Trends laten zien dat er inspanningen nodig zijn om deze waar-
dering ook in de toekomst te behouden. Het gaat dan om veranderingen in de leeftijdsopbouw (vergrij-
zing) en in de gezinsopbouw. Deze uitdaging pakt de gemeente samen met de bewoners en partijen uit 
het maatschappelijk middenveld op. Adagium is samen een actieve gemeenschap te ondersteunen. Een 
gemeenschap waarin mensen participeren en elkaar helpen, en waarin de gemeente een steuntje in de 
rug geeft aan mensen die dat nodig hebben. Deze nieuwe sociaal-maatschappelijke realiteit vraagt om 
een afgewogen voorzieningenpakket.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  decentralisatie van sociaal domein en wijkgerichte aanpak
-  het maken en versterken van logische verbindingen en concentraties van voorzieningen
-  het wederzijds gebruik van voorzieningen
-  inzetten op behoud van (regionale) zorgvoorzieningen, waardoor de positie van Leiderdorp versterkt 
wordt.
-  het is van belang dat de voorzieningen voor alle gebruikers toegankelijk en bereikbaar zijn, o.a. door 
het verbeteren van het langzaam verkeernetwerk.

De gemeente is alert op trends en borgt samen met de bewoners en samenwerkingspartners het blij-
vend goed kunnen functioneren van alle doelgroepen in een veranderende samenleving. De gemeente 
stimuleert het ‘omzien naar elkaar’, participatie en de eigen kracht van de mensen. Samen met de sa-
menwerkingspartners op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur bepaalt de gemeente 
de inzet en doelen.

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp

Aangenaam wonen en leven

De bewoners van Leiderdorp zijn over het algemeen tevreden over hun woon- en leefomgeving. 
Dat wil de gemeente uiteraard zo houden. Wel wordt aangegeven dat bewoners identiteitsbepa-
lende en identiteitsversterkende onderdelen missen. Ook is er behoefte om de bestaande woon-
omgeving aan te passen aan de huidige, moderne eisen en kleinschalige functiemenging in 
woonwijken mogelijk te maken. De bewoners zelf spelen een belangrijke rol bij deze veranderin-
gen. De gemeente haakt hierbij aan. Ze schept voorwaarden en ondersteunt waar mogelijk.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  kleinschalige aanpassingen en functiemenging in de woonwijken mogelijk maken
-  stimuleren van het behoud van de bestaande woonkwaliteit
-  stimuleren van het verduurzamen van de woonomgeving
-  het verdichten van het bestaand stedelijk gebied door het ontwikkelen van inbreidings- en 
transformatielocaties, zoals de Baanderij en leeggekomen schoolgebouwen. Hierdoor blijven de 
huidige bebouwingscontouren van Leiderdorp leidend en de polder open.

Voor de gemeente ligt het accent op het zorgen voor het juiste onderhoudsniveau per type 
gebied (schoon, heel en veilig) en het bieden van ruime mogelijkheden voor verbouwingen en 
ondergeschikte niet-woonactiviteiten aan huis. Zij staat open voor initiatieven en nodigt uit tot in-
vesteringen in de woning, woonomgeving en het ontplooien van andere activiteiten in de wijken.
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Ruimte voor economische vitaliteit

Uitgangspunt is het versterken van de economische structuur en het creëren van een economisch aan-
trekkelijk klimaat in Leiderdorp, waarbij tot 2020 de focus ligt op het midden- en kleinbedrijf, de (perifere) 
detailhandel en de zorg. De gemeente streeft naar een vitale, duurzame economie. Kenmerkend is dat 
de gevestigde ondernemers in de enquête aangeven dat de identiteit van Leiderdorp versterkt kan 
worden. Daarop legt de gemeente dan ook een belangrijk accent.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  focus ligt op het midden- en kleinbedrijf, de (perifere) detailhandel en de zorg
-  de trends van ontgroening en vergrijzing hebben uiteindelijk gevolgen voor de omvang van de
   potentiële beroepsbevolking en toenemende vraag naar zorggerelateerde dienstverlening.
-  om werkgebieden aantrekkelijk te houden meer menging met woonfuncties mogelijk maken
-  op kleinere schaal zal functiemenging en bedrijvigheid in woonwijken mogelijk worden gemaakt.

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp

Uitnodigend pakket retail en vrijetijdsvoorzieningen

Een compleet aanbod van retail (winkel en horeca) en vrijetijdsvoorzieningen, met veel activitei-
ten en een aantrekkelijk winkelcentrum draagt bij aan een levendig dorpshart en ondersteunt de 
identiteit van Leiderdorp. Over het voorzieningenaanbod zijn de inwoners tevreden. De identiteit 
van Leiderdorp kan echter volgens hen wel een steuntje in de rug gebruiken. 
Commerciële voorzieningen zijn sterk onderhevig aan marktwerking. De ambitie is behoud en 
versterking, concentratie en specifieke accenten voor ieder centrum, waardoor een sterk sa-
menhangend voorzieningenpakket ontstaat. Door het afstemmen van de verschillende soorten 
retailcentra en vrijetijdsvoorzieningen en promotie daarvan, verbetert de aantrekkelijkheid en 
aantrekkingskracht voor Leiderdorpers en mensen uit de regio.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  inzetten op een breed voorzieningenaanbod, met de focus op vrijetijdsbeleving, sport, cultuur 
en horeca. 
-  een goed functionerend dorpshart, door het versterken van de kwaliteit van Winkelhof
-  kleinschalige, ambachtelijke werkzaamheden en dienstverlening in het Oude Rijn lint
-  op kleinere schaal zal functiemenging en bedrijvigheid in woonwijken mogelijk worden. 
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Veelzijdige openbare ruimte 

De openbare ruimte in Leiderdorp wordt in de huidige situatie vooral gebruikt voor verplaatsing, met 
name met de auto en fiets, en is in mindere mate gericht op de verblijfskwaliteit van de verschillende 
plekken. Principe is het inrichtingsniveau ‘schoon, heel en veilig’. De focus zal in de toekomst meer op 
verblijfskwaliteit komen te liggen. Groen, water, verkeer en duurzaamheid, in samenhang met de bebou-
wingsstructuur en gebruik voor recreatie en sport dienen dan zorgvuldig afgewogen te worden. 

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  de focus zal in de toekomst meer op verblijfskwaliteit komen te liggen het versterken van 
   groen-blauwe netwerken.
-  versterken van langzaam verkeer netwerk
-  de inrichting van de openbare ruimte zal meer integraal benaderd worden: groen, water, verkeer en 
   duurzaamheid, in samenhang met de bebouwingsstructuur
-  met het maken van de plaatsaanduidingen kan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van gebieden
   als de Houtkamp verbeterd worden.
-  inspelen op klimaatveranderingen
-  beheer openbare ruimte daar waar mogelijk gezamenlijk met bewoners

De gemeente heeft een belangrijke rol als ‘hoeder’ van de ruimtelijke kwaliteit, veiligheid, waterkwaliteit 
en duurzaamheid. Het onderhoud en kwaliteitsniveau van de openbare ruimte zijn een belangrijke taak 
van de gemeente. Voor de gemeente ligt het accent op  het zorgdragen voor een aantrekkelijke openba-
re ruimte, afgestemd op de functie en de kracht van het gebied, en voor een goede bereikbaarheid voor 
zowel auto- als langzaam verkeer.

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp

Identiteit en cultuurhistorie

Het versterken en uitdragen van de identiteit van Leiderdorp op verschillende schaalniveaus ziet 
de gemeente als een belangrijke uitdaging met spin-off voor alle thema’s. Het gaat zowel om het 
versterken van de identiteitsdragers van Leiderdorp als geheel - gebaseerd op ontstaansge-
schiedenis, cultuurhistorie en de groen- en waterstructuur - als op wijk- en buurtniveau. Hierbij 
draait het om het versterken van de binding met en de trots op de eigen wijk en woonomgeving.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  belangrijkste dragers van de identiteit en ontstaansgeschiedenis zijn het lint langs de Oude 
Rijn (met jaagpad), het Oude Dorp, de Houtkamp en de polders (Boterhuispolder en polder 
Achthoven).
-  zichtbaar en beleefbaar maken van de historie - het DNA van Leiderdorp - door routes en in-
formatiepunten, kan het historische bewustzijn, de beleving en de identiteit versterken.
-  A4-zone, Winkelhof en omgeving, en de Houtkamp zijn kansrijke nieuwe identiteitsdragers
-  versterken van de structuur en identiteit van de wijken, door behouden en versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde
-  kwaliteitsverbetering regionale cultuurhistorische-recreatieve routes.
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Bereikbaar voor iedereen

Een goed toegankelijke, duurzame en veilige infrastructuur is van groot belang voor het goed kunnen 
wonen, ondernemen, leven en vermaken in Leiderdorp. De (auto)mobiliteit neemt steeds meer  toe. 
Daartegenover staan  trends die juist een dempende invloed kunnen hebben op het aantal autover-
keersbewegingen, zoals de toenemende vergrijzing en het gegeven dat oudere mensen zich meer be-
wegen op het niveau van wijk en stad en minder regionaal. Maar ook het optimaliseren van het gebruik 
van andere vervoersmiddelen als het elektrisch fietsen of het verbeteren van het openbaar vervoernet-
werk kunnen een afname van autogebruik tot gevolg hebben. Gelukkig is de maat en schaal van Leider-
dorp goed toegesneden op het veelvuldig gebruik van de fiets. We willen dit stimuleren en beter facilite-
ren. Niet alleen vanuit de duurzaamheidsgedachte, maar ook omdat het nodig is voor de levensloopbe-
stendigheid van onze wijken en ons dorp.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  gemeente zet zich in voor behoud en optimalisatie van het openbaar vervoer.
-  gemeente gaat doelgericht aan de slag met knelpunten in de infrastructuur, gekoppeld aan concrete 
gebiedsontwikkelingen
-  accenten liggen bij het verbeteren van de bereikbaarheid binnen Leiderdorp, de doorstroming voor 
met name fietsers en voetgangers langs hoofdroutes en een verbetering van de verkeersveiligheid.
-  focus op een fijnmazig en veilig langzaam verkeersnetwerk, op bereikbare, veilige en toegankelijke 
woon- en werkgebieden en op de belevingswaarde en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte
-  optimale verbinding met de regio.

Ruimtelijke Structuurvisie Leiderdorp

Duurzaam en klimaatbestendig

Duurzaamheid en gezondheid zijn van essentieel belang voor een goede leefomgeving en een 
goed leefklimaat. Duurzaamheid is een breed begrip. Bedoeld wordt een evenwicht tussen eco-
nomie, ecologie en sociale cohesie (profit, planet, people) te bewerkstelligen. De gemeente zet 
zich in voor het behoud van haar groene karakter en streeft naar klimaatneutraliteit (efficiënt 
omgaan met water en energie) en omgevingskwaliteit. 
Op de langere termijn krijgt de gemeente te maken met de gevolgen van klimaatverandering, die 
extra voelbaar zijn in stedelijke gebieden. Het gaat hierbij met name om gevolgen voor de water-
huishouding in en rond steden en het hittestress.

De nadruk ligt op de volgende aandachtspunten en ambities: 
-  energievisie geeft inzicht en inspireert mensen tot het ondernemen van duurzaamheidsinitia-
tieven (zelfstandig of gekoppeld aan projecten)
-  de gemeente werkt momenteel aan een nieuwe duurzaamheidsagenda
-  inzetten en stimuleren van energieopwekking, met name zonne-energie
-  kansen voor gebruik voor restwarmte en warmte-koudeopslag benutten
-  klimaatbestendigheid

De gemeente nodigt uit tot en staat open voor een grote bandbreedte aan initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid en specifiek voor innovaties op het gebied van energievoorziening. 
Ze wijst hierbij geen specifieke gebieden aan; ieder gebied heeft zijn eigen (on)mogelijkheden 
en ieder type initiatief (groot en klein) heeft zijn eigen voor- en nadelen. De gemeente gaat hier-
over graag het gesprek aan met ondernemers, eigenaren en corporatie. Hierbij heeft ze oog 
voor veiligheid, klimaatbestendigheid, het voorkomen van milieuhinder en een goede land-
schappelijke en stedenbouwkundige inpassing.


