
Uitgangspunten voor de bouw 
aan de Trekvlietkade [CONCEPT] 
 

Opgesteld door  bewoners van de Zoeterwoudseweg en Meloenstraat 

bewonersvereniging Ma Retraite,  

bewonersbelangenvereniging de Vlietkaap en  

VVE de Soete.  

Vastgesteld te   Vergadering wijkvereniging Cronestein, 8 april 2019. 

Contact / info   Nadine de Mooij van Tiel nadinedemooij@gmail.com 06 44 93 46 71 

 

De huidige plannen voor bebouwing van het terrein tussen Zoeterwoudseweg en Trekvliet 

verontrusten de bewoners in de directe omgeving. Op zichzelf steunen we bebouwing, maar dan 

bebouwing met de menselijke maat. Van de gemeente vragen we om de volgende uitgangspunten 

bij de ontwikkeling toe te passen. 

 

Uitgangspunten voor de nieuwe gebouwen 

 

1. De woningbouw moet in stijl en hoogte aansluiten bij het karakter van de wijk.  

Het gepresenteerde plan levert een gesloten front met twee collosale gebouwen op aan de 

Zoeterwoudseweg met daarbovenop woontorens tot wel 50 meter. Dat maakt de 

Zoeterwoudseweg tot een donkere en sombere weg die vrijwel permanent in de schaduw 

ligt. In plaats van toegang tot de Trekvliet leidt het plan tot afsluiting van toegang tot de 

Trekvliet.  

 

2. De huizen aan de Zoeterwoudseweg behouden zonlicht en zicht op blauwe lucht.  

De bebouwing aan de zijde van de Zoeterwoudseweg mag niet hoger zijn dan het 

bestemmingsplan nu toe laat. De bebouwing op de rest van het terrein kan hoger zijn maar 

dient zorgvuldig ingepast te worden om licht en zicht voor omwonenden te behouden, zodat 

de bestaande bebouwing niet vanaf het einde van de middag in het donker wordt gezet. 

Uitgangspunten voor de wijk 

3. De Gemeente ontsluit de wijk op een veilige manier en voorkomt parkeeroverlast.  

In de huidige omvang (veel bedrijven en 300 woningen) zullen de bestaande 

verkeersoverlast en parkeerproblemen vergroten. Dat dringt des te meer nu er in de wijk 

Cronestein bij verschillende projecten duizenden woningen worden gebouwd. Een groot 

deel van deze mensen is aangewezen zijn op de Lammenschansweg en de Lammebrug die 

nu al een grote bottleneck vormen.  

 

De bewoners van Cronestein willen vooraf aan de bouw helderheid over verkeersveiligheid, 

parkeren en ontsluiting.  

4. Er komt ruimte voor een groene openbare kindvriendelijke plek 
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Uitgangspunten voor de nieuwe bewoners 

5. Er komt duidelijkheid over wat voor bedrijven zich willen vestigen.  

We zijn bevreesd voor leegstand en daardoor verloedering van de Zoeterwoudseweg. In de 

plannen is er slechts ruimte voor de milieuvriendelijkste bedrijven en is detailhandel niet 

toegestaan. Is er niet al voldoende ruimte voor deze bedrijven op redelijke afstand van de 

wijk?  

Daarnaast willen zowel omwonenden als de gemeente en de ontwikkelaar een aantrekkelijke 

plint. Er is alleen geen enkel idee nog over hoe dat ingevuld dient te worden. Dit dient wat 

ons betreft vooraf echt goed duidelijk zijn. 

6. De sociale samenstelling van de wijk Cronestein moet niet aangetast worden.  

De wijk is nu een gemiddelde Leidse wijk. De te bouwen woningen moeten voor diverse 

geledingen toegankelijk zijn. 

Uitgangspunten voor tijdens de bouw 

 

7. Tijdens de bouw wordt overlast door bouwverkeer en de werkzaamheden voorkomen. 

8. Schade aan de bestaande woningen door trillingen en verlaging van de waterstand 

wordt voorkomen.  

Bij alle panden wordt een nulmeting gedaan zodat achteraf geen discussie over de eventuele 

schade kan ontstaan.  

 

 


