
Uitgangspunten voor de bouw aan de Trekvlietkade 
richting voorontwerpbestemmingsplan 
 
De buurtbewoners van de wijk Cronestein hebben in april 2019 uitgangspunten opgesteld voor de 
ontwikkeling van de Watergeuskade, als reactie op de Conceptnota van Uitgangspunten voor de 
ontwikkeling. Vervolgens heeft de wijk een alternatief plan opgesteld om haar uitgangspunten visueel te 
maken. Daarna heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor dit gebied vastgesteld met een 
aantal wijzigingen en amendementen. 
 
De wijk heeft daarop de door haar vastgestelde uitgangspunten vertaald naar concrete eisen en richtingen, 
als criteria voor de ontwikkelaar om de hoofdopzet te toetsen. 
 

Uitgangspunten voor de nieuwe gebouwen 
 

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

 hoogte: direct langs de Zoeterwoudseweg en in het verlengde van de Tomatenstraat niet hoger dan 

het maximum wat het bestemmingsplan mogelijk maakt (12 meter plus 10% overschrijding) 

 hoogte: pas in de tweede lijn hogere bebouwing tot een max van 30 meter conform de 

hoogbouwvisie en Ontwikkelperspectief Leiden-Zuidwest (max 30m hoog bij erftoegangswegen, 

zoals Zoeterwoudseweg is benoemd in mobiliteitsnota 2015-2020). De wijk gaat niet mee in de 

uitzondering in de hoogbouwvisie om tot 40 meter hoog te kunnen bouwen, aangezien dat alleen 

voor incidenten bedoeld is. Dat incident is al aanwezig in de vorm van de Soete (38 meter ex 

installatie). Hoogte mogelijk zover mogelijk naar waterkant in verband met schaduwwerking. 

 stijl: uit de hoofdopzet moet duidelijk blijken op welke manier de nieuwe bebouwing aansluit op de 

stijl van de omgeving, door een duidelijke analyse van de aanwezige architectuur en navolgbare 

vertaalslag naar de architectuur van de nieuwe bebouwing 

 stijl en hoogte: ondanks de grote massa dient de nieuwe bebouwing zich natuurlijk te voegen in de 

bestaande omgeving, hierbij is schaal, architectuur en detail van belang 

 stijl: de bebouwing laat zien hoe zij een vertaalslag is van het historische karakter van de weg (bv 

industriele panden / lintbebouwing / oude weg naar Zoeterwoude / voormalige sloot etc) 

 

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

 hogere bebouwing op het terrein geeft zo min mogelijk schaduw op bestaande huizen uitgaande 

van minimaal:in de zomer geen schaduw tot 19 uur zomertijd en incidentele schaduw in de avond 

tot 20 uur zomertijd 

 er is voldoende doorzicht door de bebouwing (concretiseren) 

 het profiel van de Zoeterwoudseweg wordt minimaal 32 meter breed om voldoende zicht en licht in 

de straat te houden. (bijvoorbeeld door de bouwmassa richting de Trekvliet te verplaatsen nu de eis 

van een 10 meter kade is vervallen) 

 de bebouwing aan de zijde van de Zoeterwoudseweg en aan de kant van Ma Retraite 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. De 

hoofdopzet maakt duidelijk hoe de afscheiding met het erf van Ma Retraite plaatsvindt, 

bijvoorbeeld door handhaving of vervanging van de bestaande muur. 

 



Uitgangspunten voor de wijk 
 

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

 de hoofdopzet maakt duidelijk hoe de bebouwing ontsloten wordt aan de doorgaande weg 

 de hoofdopzet maakt duidelijk dat alle parkeren ondergronds komt 

 de hoofdopzet maakt duidelijk hoe gereguleerd wordt dat bewoners, klanten en bezoek de 

inpandige parkeervoorziening ook daadwerkelijk gaan gebruiken (en niet in de wijk parkeren) 

 de hoofdopzet maakt duidelijk hoe de huidige parkeeroverlast in de wijk wordt opgelost > dus niet 

sec kijken naar parkeernormen, daar wordt momenteel ook aan voldaan en er is toch overlast 

 

4. Er komt ruimte voor een groene openbare kindvriendelijke plek 

 de hoofdopzet maak duidelijk waar en hoe deze gerealiseerd wordt 

 

Uitgangspunten voor de nieuwe bewoners 
 

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

 de hoofdopzet maakt duidelijk hoe de plint rondom wordt vormgegeven 

 de hoofdopzet maakt duidelijk hoe de commerciele invulling past binnen de omgeving 

 

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

 de hoofdopzet maakt duidelijk wat de invulling is van de woningen en hoe dit op de wijk aansluit 

 de hoofdopzet maakt duidelijk dat er in de nieuwe situatie een veilige leefomgeving ontstaat 

 geen extra studenten, want de wijk bestaat reeds voor meer dan 30% uit studenten 

 

Uitgangspunten voor tijdens de bouw 
 

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

 de hoofopzet maakt duidelijk hoe het bouwterrein wordt vormgegeven en gefaseerd 

 

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

 de hoofdopzet maakt duidelijk op welke wijze schade wordt voorkomen door grondonderzoek en 

funderingsadvies. 

 op kosten van de ontwikkelaar/gemeente wordt een gedetailleerde nulmeting gedaan van de staat 

van de bestaande bebouwing 

 

 


