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Analyse bestaande omgeving

Zoeterwoudseweg, links gemeentelijk monument herenhuis Ma Retraite, 
rechts karakeristieke jaren ‘50-bebouwing



Analyse bestaande omgeving

Zoeterwoudseweg, links jaren ‘30-bebouwing, rechts AutoXL en Vlietlijn



Analyse bestaande omgeving

Tomatenstraat, gezien richting AutoXL, links karakteristieke jaren ‘50 bebouwing, 
rechts jaren ‘30 bebouwing.



Analyse bestaande omgeving

Tomatenstraat, links jaren ‘30 bebouwing, rechts karakteristieke jaren ‘50 bebouwing



Analyse bestaande omgeving
cultuurhistorie
Zoeterwoudseweg, breedte ca 34 meter (gevel- Vlietlijn / AutoXL):
Oud historisch lint, oude toegangsweg van Zoeterwoude naar Leiden. Bij 
herinrichting dient cultuurhistorie meegewogen te worden cf bestemmingsplan.
Langs water bedrijvigheid, aan de andere zijde rijen jaren ‘30 en ‘50 woningen
In de bedrijfspanden zijn nog resten te vinden van de industriele panden die hier 
stonden, zoals de remise van Eltax (nu AutoXL) en de zeepfabriek (nu Praxis). 
Ook is er nog een herenhuis (Ma Retraite) te vinden uit de tijd voor de 
industrialisatie, wat nu een gemeentelijk monument is.

Tomatenstraat, breedte ca. 27 meter gevel-gevel:
Laanprofiel conform het uitbreidingsplan 1933 (aansluitend op Burgemeester- en 
Professorenwijk). Destijds was een brug over de Trekvliet naar Zuid-west 
voorzien.
Langs de Tomatenstraat hoofdzakelijk rijen woningen uit de jaren ‘50.
De woningen uit de jaren ‘50 zijn aangemerkt als karakteristieke woningen.



Analyse bestaande omgeving
schaal en detail 

Schaal van de bebouwing:

• de bebouwing is kleinschalig, twee lagen 
en een kap

• kleine verbijzonderingen als erkers en 
uitbouwen in stijl

• traditioneel gebouwd, metselwerk, hout 
en keramische pannen

• ambachtelijk vormgegeven met 
eenvoudige ornamenteringen



Analyse bestaande omgeving
bijzondere kwaliteiten

Zoeterwoudseweg:
– ondanks verrommeld bedrijventerrein wijds uitzicht
– veel open ruimte voor de woningen
– avondzon in de zomer, bijna tot zonsondergang

Tomatenstraat:
– brede laan
– veel samenhang in de bebouwing



Nota van Uitgangspunten

• 10m kade

• afstand bestaande huizen 27 m

• zijde Zoeterwoudseweg: basishoogte 16m met max 40% 22m

• middenstuk: basishoogte 20m 22m met max 2 hoogte accenten van 32m 

• zijde Trekvliet: basishoogte 26m met 1x hoogteaccent van 42m 1x 
hoogteaccent van 52m.

• zijde Ma Retraite: rooilijn 4 meter terug gelegd (in verlengde van rooilijn 
noordzijde Tomatenstraat), maar mag bij de Trekvliet met 8m worden 
overschreden over een lengte van 15m.

• 30.000m2 bvo wonen, 7.000m2 bvo plint van min 4,5 m hoog



Nota van Uitgangspunten

16m basishoogte + 40% 22m 

22m basishoogte + 2 x 32

26m basishoogte + 1 x 52

Bestaande 
huizen

Kade 
van 
10m



Uitgangspunten 
gemeente zien er 

zo uit.

26m + 1x 52

Nota van Uitgangspunten

Kade van 
10m

22m met 2x 32m 40% 22m 16m

27m van 
bestaande 

huizen



27m van bestaande 
huizen

Nota van Uitgangspunten

Zoeterwoudseweg, links jaren ‘30-bebouwing, rechts de nieuwe bebouwing



Nota van Uitgangspunten

Zoeterwoudseweg, links gemeentelijk monument herenhuis Ma Retraite, 
erachter de nieuwbouw en rechts karakteristieke jaren ‘50-bebouwing

Ma Retraite



Nota van Uitgangspunten

Tomatenstraat, gezien richting AutoXL, links karakteristieke jaren ‘50 
bebouwing, rechts jaren ‘30 bebouwing



Nota van Uitgangspunten

Samenvatting van de ‘geeltjes’ die bewoners mochten plakken bij de enige 
infomatieavond die er is geweest op 15 november 2018/



Door de wijk zijn de volgende uitgangspunten begin mei 
vastgesteld:

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

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

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

4. Er komt ruimte voor een groene openbare kindvriendelijke plek.
5. Er komt duidelijkheid over welk soort bedrijven zich willen vestigen. 
6. De sociale samenstelling van de wijk Cronestein moet niet 

aangetast worden. 
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.

Ideeën vanuit de wijk



Randvoorwaarden voor alternatieven

 Gezocht naar opties die haalbaar zijn voor ontwikkelaar EN beter passen bij 
onze wensen

 Minimaal verlies van zonlicht > hoogzomer tot 19 uur (zomertijd) zon op gevel 
ZWW

 Zoveel mogelijk zicht op lucht in stand houden 

 Aansluiten bij historische karakter van het lint van de ZWW

 Aansluiten bij bestaande bebouwing

 Aansluiten bij visie van omliggend gebied (Leiden Zuid-West)

Ideeën vanuit de wijk



Op 19 september 2 opties gepresenteerd
= hoogte van plan gemeente

Ideeën vanuit de wijk
Hoogte overgenomen 
vanuit visie Leiden 

Zuid West

Nieuwbouw verder naar achter (5m)



= hoogte van plan gemeente

Ideeën vanuit de wijk
Hoogte overgenomen van De 

Soete
(hoek Zoeterwoudseweg – 

Vrijheidslaan)

Hoogte overgenomen vanuit visie 
Leiden Zuid West

Nieuwbouw verder naar achter (5m)



Ideeën vanuit de wijk

Niet meer dan 2 lagen 
hoger dan bestaande bouw 

ivm aansluiting

32m van 
bestaande 

huizen

Max 30m

Max 38m



Reacties buurtbewoners

 Te massaal 

 Te hoog

Ideeën vanuit de wijk



Aangepast plan, besproken met wijk 20 november
Max  8 bouwlagen + plint < 30m = 

7000m2 commercieel en 26000 m2 wonen

Ideeën vanuit de wijk



Zicht vanaf Zoeterwoudseweg (blauwe brug) Zicht vanaf Zoeterwoudseweg (Ma Retraite)

Zicht vanaf Tomatenstraat

Ideeën vanuit de wijk



 Op deze manier is te realiseren:
 7.000 m2 commercieel→ 7.000 m2 commercieel
 26.000m2 wonen→ 7.000 m2 commercieel

 Meer afstand tot bebouwing Zoeterwoudseweg, 32 meter in plaats van 27 meter
  → 7.000 m2 commercieel doet recht aan het historisch lint en de openheid van dat lint

 geeft ruimte voor herinrichting, meer groen en snelfietsroute→ 7.000 m2 commercieel
 geeft licht, zicht en zon voor de bestaande woningen→ 7.000 m2 commercieel

 Langs Zoeterwoudseweg maximaal 3 lagen plus plint: 13,5 meter
 conform Omgevingsvisie Zuidwest maximaal een sprong van 2 bouwlagen ten opzichte van de bestaande bebouwing→ 7.000 m2 commercieel
 sluit aan op schaal bestaande bebouwing→ 7.000 m2 commercieel

 Langs Tomatenstraat  / tegenover gemeentelijk monument Ma Retraite maximaal 3 lagen plus plint: 13,5 meter
 conform ontwikkelperspectief Zuidwest maximaal een sprong van 2 bouwlagen ten opzichte van de bestaande → 7.000 m2 commercieel

bebouwing (‘binnen de buurten’)
  sluit aan op schaal bestaande bebouwing→ 7.000 m2 commercieel

 Hogere bebouwing maximaal 8 lagen plus plint: 28 meter 
 sluit aan bij bestaande hoogbouwvisie→ 7.000 m2 commercieel
 sluit aan bij ontwikkelperspectief Zuidwest, max 30 meter bij buurtranden en buurtcentrum → 7.000 m2 commercieel

 Bebouwing vormgeven met doorzichten
 voor licht en zicht vanuit de Zoeterwoudseweg→ 7.000 m2 commercieel

Resumé plan vanuit de wijk

Ideeën vanuit de wijk



 Hulp om plan vanuit de wijk verder te ontwikkelen

 Hulp om nieuwbouwplannen beter te laten aansluiten en 
inbedden in de bestaande wijk

 Hulp om de participatie te verbeteren en tot een win-win-
situatie voor alle partijen te komen

Hulp vanuit de gemeenteraad
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