
Overleg Watergeuskade  

Gemeente Leiden, Van Rhijn Bouw, Peter Eekel en vertegenwoordigers 

wijkvereniging Cronestein, Zoeterwoudseweg en Ma Retraite 

 

4 maart 2019 20.00 uur – 22.15 uur  

Dé Plek, Kanaalpark 157, Leiden 

 

Aanwezig (namens) omgeving 

Edwin van Ginkel (namens Wijkvereniging, tevens bestuurslid bewonersvereniging de 

Vlietkaap), Machiel Wagenaar (eerder namens Wijkvereniging, betrokken buurtbewoner 

Tomatenstraat), José Tegelaar (namens bewoners Zoeterwoudseweg), Nadine de Mooij - van 

Tiel (namens bewoners Zoeterwoudseweg), Paul Ulenbelt (namens “Ma Retraite”) 

     

Aanwezig gemeente Leiden:   

Peter Stokkermans, Kees Holland (verslag), Mathilde Wijn, Wouter Zweerink, Robert Schutte. 

 

Aanwezig (namens) Ontwikkelaar/initiatiefnemer:   

Jaap van Rhijn, Peter Eekel (ook voor belangen zittende bedrijven), Ap van de Pijl 

(communicatieadviseur), Saxon Duckworth (architect, Inbo) 

 

 

1 Opening en uitleg processtappen 

 

Peter Stokkermans opent de vergadering. Ieder stelt zich voor en ligt zijn, of haar rol of 

positie kort toe. Dit overleg is een vervolg op het eerdere overleg van 6 februari tussen 

gemeente en de vertegenwoordiging uit de buurt. Doel is om, in aanwezigheid van 

ontwikkelaar (met architect) en gemeente (met planoloog en stedenbouwkundige), 

inhoudelijke vragen te beantwoorden, onduidelijkheden weg te nemen om vervolgens te 

verkennen waar mogelijk ruimte bestaat (en waar niet) tussen de ambtelijke richtlijnen en 

de aan het college en raad voor besluitvorming voor te leggen Nota van Uitgangspunten. 

Peter vraagt of deze agenda voldoet aan de verwachtingen. Dit is het geval. Kees Holland 

maakt verslag van dit overleg.  

 

Peter Stokkermans schets het proces. Momenteel is de gemeente in voorbereiding op 

vaststelling Nota van Uitgangspunten (NvU). Deze NvU is een weergave van richtlijnen die 

eerder zijn gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst in november. Na ambtelijke 

voorbereiding worden de NvU via het College van B&W, behandeling in de commissie 

Stedelijke Ontwikkeling (eerst voor inspraak en dan inhoudelijk) ter besluitvorming 

aangeboden aan de raad.  



Na het besluit kan binnen de vastgestelde kaders in samenspraak met de omgeving een plan 

gemaakt worden binnen een eveneens op te stellen bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan 

wordt eveneens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad en voorafgegaan door 

participatie. Na vaststelling van het bestemmingsplan door het College van B&W bestaat de 

mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. 

 

  

Nadine geeft te kennen het storend te vinden dat de buurt te laat is betrokken bij de 

plannen. De ontwikkelaar heeft de ambtelijke richtlijnen eerder ontvangen. “De 

informatieavond op 15 november is pas het eerste moment waarop de buurt de plannen ziet 

en er op kan reageren.” Wouter licht de werkwijze van de gemeente toe en verwoord de 

wijze waarop op initiatieven van ‘derden’ (eigenaren/ontwikkelaars) door de gemeente 

wordt omgegaan. Het initiatief ligt, zoals gezegd, bij ‘een derde’ en gaat met een idee of plan 

langs bij gemeente. De gemeente toetst dit initiatief op wenselijkheid en haalbaarheid. Er 

wordt onder andere getoetst op beleid, structuurvisies, collegeakkoord ect. Die eerste 

beoordeling is er altijd en is op hoofdlijnen. Wanneer het initiatief  aansluit bij gemeentelijk 

beleid en ambitie leidt dat tot ambtelijke richtlijnen. De gemeente  gaat dan in overleg met 

de initiatiefnemer om tot afspraken te komen over onder andere de vergoeding van 

ambtelijke plankosten. Vervolgens  kan de participatie worden opgestart.  

Nadine geeft aan dat een belangrijk bezwaar is dat op 15 november er een uitgewerkt plan 

op tafel lag gebaseerd op de ambtelijke richtlijnen van de gemeente. Daar had de buurt 

graag betrokken willen zijn.  

Wouter legt uit dat wanneer een ontwikkeling zich in de initiatieffase bevind, zoals hier voor 

de Watergeuskade het geval is, kaders dienen te worden vastgesteld waarbinnen een 

ontwikkeling kan plaatsvinden. Deze kaders worden in een Nota van Uitgangspunten 

vastgelegd door de gemeenteraad. Om tot een dergelijk besluit te komen kan het helpen om 

bij de vaak abstracte kaders wat meer gevoel te krijgen. Voorbeelden van schetsen of 

verbeeldingen die passen binnen ambtelijke uitgangspunten maken beter duidelijk wat de 

invloed is op de omgeving. Nadeel echter is dat vaak gedacht wordt dat een plan al ‘in beton 

gegoten is’, terwijl dat uitdrukkelijk niet het geval is. Wanneer uitgangspunten te abstract 

worden getoond ervaren belanghebbenden en omwonenden vaak dat het lastig is om op 

basis daarvan een reactie te geven op de planvorming. De raad wordt gevraagd over de 

kaders een besluit te nemen waarbij is geparticipeerd met belanghebbenden. Pas daarna 

worden plannen uitgewerkt. 

  

Peter Stokkermans geeft aan dat de ambtelijke richtlijnen ook gebaseerd zijn op het 

collegeprogramma waarin een behoorlijke woningbouwopgave is opgenomen. Daarnaast is 

eind vorig jaar een  de verstedelijkingsnota opgesteld die als kader dient. Peter stelt voor 

inhoudelijk op de ambtelijke richtlijnen in te gaan onder agendapunt 4 en wil graag eerst de 

onduidelijkheid wegnemen over de mogelijke schaduwwerking en overschrijding van een 

rooilijn.  

MWarchitectuur
Sticky Note
met name omdat het over de gehele zoeterwoudseweg als zodanig gaat en niet alleen het deel van deze ontwikkelaar

lenovo
Notitie
Hier mist dat Nadine ook aangeeft dat we ons als omwonenden tot op heden ook niet gehoord voelen. Op 15 november en daarna hebben bewoners veel feedback gegeven op de plannen en in het vorige gesprek met de gemeente is aangegeven dat deze feedback geen aanleiding gaf om daar iets mee te doen.

lenovo
Notitie
Peter Stokkermans gaf nog aan dat wel verbeteringen mogelijk zijn tav de opzet van de participatiebijeenkomst van 15 november om eea duidelijker over te brengen aan de aanwezigen.

lenovo
Notitie
Noot: deze nota is moet nog worden vastgesteld.



 

Aan de Raad zal worden teruggegeven wat is opgehaald tijdens de participatie en wat 

daarmee gedaan is  bij de NvU. Daarnaast heeft de participatie natuurlijk ook als doel om te 

informeren zodat er een mening gevormd kan worden. Wouter schets de waarde van het in 

beeld brengen van de verschillende belangen. De finale weging ligt bij de gemeenteraad.  

Paul vraagt of de ambtelijke richtlijnen bestuurlijk zijn afgetikt. Peter geeft aan dat dit niet 

het geval is, maar dat ze wel gebaseerd zijn op vastgesteld beleid en het collegeprogramma.  

 

 

2 Rooilijnen van het plan versus richtlijnen gemeente 

 

Saxon geeft aan dat de verbeelding zoals gepresenteerd op 15 november op een enkel punt 

de aangeven richtlijnen (rooilijnen) van de gemeente overschreed. Dit was dus juist 

opgemerkt door de ‘buurt’. Inmiddels is op basis van voortschrijdend inzicht en reacties 

tijdens de participatieavond een aantal rooilijnen verschoven zo legt Robert uit. Vooral de 

kwaliteit van een doorzicht vanuit de Tomatenstraat richting Korte Vliet weegt daarbij 

zwaar. Bijkomend voordeel is dat daardoor iets meer afstand wordt gehouden tot 

gemeentelijk monument ‘Ma Retraite’.  

 

 

3 Bezonningsstudie en rooilijnen  

 

Saxon presenteert het plan/voorkeursmodel. Hij benadrukt dat het nog heel pril is, niet 

definitief dus. Het proces is bedoeld om er samen is moois van te maken. Saxon beschrijft 

hoe hij na overleg met de gemeente aan de slag is gegaan. Het kan zijn dat een aantal zaken 

nog niet helemaal in overeenstemming zijn. Zo klopt het inderdaad dat in het eerder 

getoonde plan de rooilijn 4 meter meer naar voren lag. Het model dat Saxon nu laat zien is 

wat kleiner dan gepresenteerd op 15 november jl. Het is een plan in ontwikkeling.  

 

Het model is aangepast ten opzichte van het model dat getoond is tijdens de 

informatiebijeenkomst van 15 november. We concluderen gezamenlijk  dat het model zich 

nu binnen de ambtelijke richtlijnen (rooilijnen) bevindt.  

 

Voor de bezonningsstudie (ter plekke wordt 3d model met schaduwwerking getoond) is 

nagegaan of de parameters voor positie op aarde, Leiden en het noorden juist zijn ingesteld.. 

We concluderen gezamenlijk  dat de schaduwwerking klopt.  

Machiel vraagt of het klopt dat de bebouwing nu lager is dan de door gemeente aangegeven 

hoogte van 35 meter. Nu staat er max. 12 a 13 meter.  

Het klopt dat de massa is aangepast naar aanleiding van opmerkingen tijdens de 

informatiebijeenkomst. Grote kwaliteit van wonen aan de Zoeterwoudseweg is de avondzon. 

MWarchitectuur
Sticky Note
schaduwwerking van het nu getoonde model klopt.Geconstateerd is ook dat de getoonde schaduwwerking niet de impact laat zien van de schaduwwerking van de ambtelijke uitgangspunten, aangezien deze veel hogere hoogtes toelaten.De schaduwbeelden nu en 15 november jl getoond zijn dus geen juiste verbeelding van de schaduwen die ontstaan door de gemeentelijke uitgangspunten. 

MWarchitectuur
Sticky Note
dat hebben we niet geconstateerd. Er lijkt in het nu getoonde plan een basis langs de zww-weg te zijn van plint van 5 meter plus vier lagen, ofwel 17 meter en op de kop bij de Tomatenstraat nog een laag hoger, ofwel 20 meter.Plaatjes zijn nog niet door de ontwikkelaar op watergeuskade.nl geplaatst, dus deze maten zijn niet te controleren door ons. 

MWarchitectuur
Sticky Note
we concluderen ook dat de bebouwing in de namiddag de woningen langs de zww-weg in de schaduw zal zetten

lenovo
Notitie
Van Rhijn geeft aan dat de gemeente in deze fase leidend is ten aanzien van de participatie.



Nadine geeft aan dat de straat in de zomer aan de voorzijde ‘leeft’ die nu in de schaduw 

komt te liggen. 

 

 

4 Verkenning mogelijkheden  

 

 

De mogelijke massa is zojuist verbeeld en toegelicht. Nu nemen we ambtelijke richtlijnen 

verder onder de loep. Jaap licht hun initiatief toe. Welk (woon)programma dient te worden 

gerealiseerd, de hoeveelheid m2 ect. Er is zijn geen afspraken gemaakt over de doelgroepen. 

Wel is de gemeente aangegeven dat sociale woningbouw belangrijk is en dat een aandeel 

30% wordt aangegeven.  

Robert ligt verder toe. Het initiatief is beoordeeld als passend binnen bestaand beleid en de 

Verstedelijkingsnota waarin de woningbouwopgave voor de stad wordt beschreven en waar 

dit het best kan worden gefaciliteerd. Ook schets hij de context van het gebied 

(Lammenschansdriehoek aan andere zijde Lammenschansweg, ontwikkeling Ananasweg). 

Het is een gebied in transitie. Er is een studie gedaan naar het ‘laadvermogen’, waarbij ook 

randvoorwaarden worden meegegeven. Deze leiden tot de ambtelijke lichtlijnen. Belangrijke 

zaken daarin zijn de minimale breedte tussen rooilijnen aan weerzijden van de 

Zoeterwoudseweg van 27 meter. Deze maat maakt het voor de toekomst mogelijk een 

laanprofiel te ontwikkelen (referentie Koninginnenlaan). Ook is bestaat voorkeur voor een 

bouwblok. Dit heeft als voordeel meer ‘voorkanten’, zodat sociale veiligheid en levendigheid 

groter is. Wel van belang om voldoende aandacht te besteden aan de wijze waarop de 

binnenpleinen worden vormgegeven, zodat dat ook deze aantrekkelijk zijn en niet alsnog als 

‘achterkant’ met bijbehorende nadelen functioneren. De open ruimte naast de Trekvliet is 

voor stad belangrijk. Aan de hand van beelden en referenties laat Robert zien waar de maat 

van 10 meter tussen bebouwing en Trekvliet op is gebaseerd. Daarnaast zal het ook ruimte 

bieden voor een ontsluitingsroute voor bewoners en waarschijnlijk ook voor de 

hulpdiensten. 

 

Binnen dit kader wordt ook de milieuzonering toegelicht. Beleid is dat de komst van nieuwe 

woningen de bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering mogen worden belemmerd. 

Bedrijven aan overzijde Trekvliet vallen binnen milieucategorie 3. De richtlijn voor de afstand 

tussen bedrijven en woningen is 50 meter. De Trekvliet is smaller dan 50 meter. Onderzocht 

moet worden wat de invloed is op de zittende bedrijven en welke maatregelen getroffen 

moeten worden aan de woningen. Dit zal ook moeten gebeuren wanneer direct aan de 

trekvliet gebouwd zou worden. De 10 meter afstand tussen trekvliet en bebouwing komt dus 

ook niet voort uit de zone m.b.t. de milieucategorie.  

 

Peter Eekel schets dat er beweging is om de Milieucategorie 3 te verplaatsen naar randen 

van de stad, maar dat er ook een lobby is die dit willen voorkomen.  

lenovo
Notitie
Dit geldt ook voor de bewoners van de Meloenstraat.

lenovo
Notitie
De gemeente wil dat zowel wandelen, fietsen als verblijven er mogelijk is.



5 Tot Slot 

 

Peter Stokkermans hoopt dat de presentaties en toelichtingen helderheid hebben verschaft 

over zowel het proces als de inhoud (NvU, ambtelijke richtlijnen en verbeelding). Hij biedt 

ieder aan tafel nog de gelegenheid te reageren, of een vraag te stellen door de tafel rond te 

gaan.  

 

Paul geeft aan dat er tijdens de door de wijkvereniging georganiseerde winterborrel ook veel 

over de ontwikkeling is gesproken. Zijn beeld is dat in de wijk geen behoefte bestaat aan 

supermarkt, of kappers. Het liefst ziet hij in het geheel geen programma naast de woningen, 

zodat het gebouw in hoogte kan zakken. In de buurt bestaat twijfel aan wenselijkheid voor 

bedrijven in de plint. Parkeerprobleem wordt alleen maar erger. Er is weinig ruimte en daar 

zijn zorgen over. Ook over schade tijdens de bouwwerkzaamheden.  

 

Machiel. Ambtelijke uitgangspunten geven aan 4 tot 6 lagen. Plan van architect is lager. Wat 

betekent dat voor uitgangspunten? Terecht punt van Machiel. Dit raakt de haalbaarheid. 

Machiel sluit zich verder aan bij de vragen van Paul over haalbaarheid/wenselijkheid van 

bedrijven in de plint. Wouter geeft aan dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen 

winkels en bedrijven. Het is zeker niet de bedoeling van de gemeente om van de 

Zoeterwoudseweg een winkelstraat te maken. Detailhandel wordt door de Provincie ook 

niet toegestaan. Gemeente Leiden is wel verplicht het huidige aantal m2 bedrijvigheid terug 

te laten komen binnen de nieuwe ontwikkeling. Nadine vraagt of er misschien breder 

gekeken kan worden, zodat deze m2 ook buiten deze wijk verplaatst kunnen worden. 

Wouter geeft aan dat binnen de ontwikkeling een oplossing moet worden gevonden. Sport 

City Vlietlijn als basis komt terug, verder functies die complementair zijn, zoals bijvoorbeeld 

fysiotherapeut, voeding, een apotheek misschien. Machiel vraagt of het mogelijk is om in de 

omschrijving iets op te nemen over functies. Als voorbeeld noemt hij een supermarkt 

waarbij de gehele voorkant is beplakt met reclame, wat het straatbeeld en levendigheid in 

de straat niet ten goede komt. Wouter geeft aan dat dit deze zaken kunnen worden 

beschreven in het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan. De boodschap is in ieder geval 

helder.  

 

Nadine. Punt verkeer al eerder genoemd. Het is lastig om voor te stellen hoe de uitsluiting 

voor de wijk, maar ook de stad zal functioneren over de Lammebrug en Rijnlandroute. Nog 

onduidelijk wat op dit vlak gaat gebeuren. Peter Stokkermans geeft aan dat de Lammebrug 

en Europaplein op de planning staat. Gemeente vraagt de exacte planning na. Handig om 

deze ontwikkeling mee te nemen voor de bewoners. Daarnaast wordt benadrukt door Peter 

dat zowel ontsluiting voor verkeer als parkeren goed in beeld wordt gebracht tijdens het 

proces voor bestemmingsplan, er moet worden aangetoond dat het kan functioneren.  

 

MWarchitectuur
Sticky Note
langs de zww-weg met accenten tot 10 lagen en aan de waterzijde met accenten tot 16 lagen.

lenovo
Notitie
...in de informatie naar de omwondenden van de Watergeuskade. Vanuit het project Lammenschans Driehoek worden omwonenden hier nl wel over geïnformeerd, het is fijn om op die manier ons ook te informeren.

lenovo
Notitie
Wouter geeft aan dat hij dit zal meenemen.

lenovo
Notitie
temeer omdat er ook geen haalbaarheidsstudie nog aan ten grondslag ligt.

lenovo
Notitie
Van Rhijn komt met het voorbeeld van een bootjes verhuurbedrijf waarop Machiel nog eens extra benadrukt dat een heldere visie oa met oog op uitstraling van belang is.



Jose geeft aan dat veel door haar vorige sprekers al is gezegd. Ze dankt gemeente en 

ontwikkelaar voor de uitleg. Ze is het niet eens met de plannen, maar het is wek duidelijk. 

Wel blijft de weg nog wel “een dingetje”. Trillingen voorzaken veel hinder. Kees geeft aan 

dat inmiddels opdracht is gegeven voor het uitvoeren van onderzoek en zal wijkvereniging 

en vertegenwoordiging van bewoners Zoeterwoudseweg op de hoogte houden en 

afstemmen waar nodig.  

 

Veel gras is voor de voeten weggemaaid, zo geeft Edwin aan. Wijkvereniging heeft zorgen 

over de verdichting in de wijk. Ontwikkeling Ananas, Watergeuskade en de toename van 

verkeer en parkeerdruk dat dat met zich mee zal brengen. Edwin spreekt zijn zorg uit over 

aanpassingen die wellicht komen, maar mogelijk te laat en de buurt toch een lange tijd 

opzadelt met problemen. Een totale visie ontbreekt in zijn visie, of loopt in ieder geval achter 

de feiten aan. Of, zo voegt Peter Stokkermans toe, zijn nog niet volledig in beeld. Hij geeft 

aan dat een aantal knelpunten op Lammenschansweg wel worden opgepakt. De 

Wijkvereniging wordt graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.  

 

Er is nog even aandacht voor de naam ‘Watergeuskade’. Saxon licht toe hoe deze tot stand is 

gekomen. Jaap benadrukt dat het een werknaam is. Over de daadwerkelijke straatnaam gaat 

de straatnamencommissie.  

 

Peter bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en vraagt of er behoefte bestaat aan 

een vervolg. Gemeente bereid besluitvorming voor en wil bewoners graag goed informeren. 

Streven is om de NvU voor de zomer ter besluitvorming voor te leggen aan de 

gemeenteraad. De ambtelijke richtlijnen worden gedeeld op de gemeentelijke website. 

Peter vraagt Van Rhijn Bouw of de verbeelding ect. kunnen worden geplaatst op de site van 

de ontwikkelaar. Jaap is akkoord, maar vraagt aan bewoners met ontwikkelaar af te 

stemmen wanneer zij beelden en informatie plaatsen op hun website, of delen via andere 

media, zodat voorkomen kan worden dat verkeerde beeldvorming ontstaat. Bewoners geven 

aan niet aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Ze voelen zich vrij, naar eigen inzicht, 

informatie te delen.  

 

Nadine geeft aan dat een helder beeld is ontstaan. Bewoners willen graag meekijken in het 

vervolgproces en invloed blijven uitoefenen. 

 

Peter bedankt iedereen voor aanwezigheid en inbreng en vraagt of er behoefte bestaat aan 

een vervolg. In ieder geval staat dinsdag 19 maart staat een overleg met Wethouder Fleur 

Spijker en vertegenwoordiging van de buurt op de agenda.  

MWarchitectuur
Sticky Note
Nog mist in het verslag:Jaap betwijfelt de achterban van de nu aanwezige bewoners. 

lenovo
Notitie
Edwin spreekt tevens zijn zorgen uit over het feit dat het project Watergeuskade bepalend is voor eventuele toekomstige nieuwbouw op de Zoeterwoudseweg, zoals bijvoorbeeld de Sanderslocatie (Praxis terrein). 




