
Nieuw Leids Bolwerk

Baas in eigen buurt

Leiden, 25 april 2018



Nieuw Leids Bolwerk
aan het Energiepark en 
het Huigpark



Opbouw van de presentatie

• Waarom besloten bewoners een stedenbouwkundig ontwerp voor 
het Nieuw Leids Bolwerk te maken?

• Omslag van wijkvereniging(en) naar actiegroep

• Toelichting van het stedenbouwkundig ontwerp

• Hoe nu verder?



Energiepark

Zoals het was 2015: ontwerp | 2016: aangelegd

Wij kopen deze gebouwen
Wij zullen  ze renoveren en programmeren

En, wij        willen ook de publieke ruimte 
rond de      gebouwen programmeren



Initiatief uit de markt

MBE Groep: niet zo maar een markt-
partij, de Westergasfabriek 

MBE Groep: komt met een gaaf plan 
dat past binnen het beleid

MBE Groep: komt investeren. En, er 
zijn meer investeringsobjecten

MBE Groep: komt de gemeente 
ontzorgen



Initiatief uit de markt

Gemeente en MBE Groep:        
sluiten intentieovereenkomst 

MBE Groep: doet zaken met 
Gemeente, praat niet met bewoners

Gemeente: praat ook niet met 
bewoners, MBE Groep is aan zet

MBE Groep: werkt voorstel uit in 
Haalbaarheidstudie



Bewoners bezorgd

Gaan op onderzoek uit: wat zijn de  
MBE Groep en de Westergasfabriek

Sturen brief aan wethouder

Organiseren informatie workshops    
voor bewoners

Delen hun zorgen met de politiek en   
zoeken van de publiciteit



Waarom onze zorgen?

Plannen van MBE Groep zijn gaaf
maar passen niet in Noordvest 

Met de MBE Groep haalt Leiden 
een zeer succesvol commercieel 
evenementen management 
bedrijf in huis

De Westergasfabriek leert ons: 
wat kleinschalig begint           
groeit tot iets massaals

Nieuwe evenementenlocatie

10.000 bewoners binnen van 300 meters 



Waarom onze zorgen?

Plannen van MBE Groep zijn gaaf
maar passen niet in Noordvest 

Met de MBE Groep haalt Leiden 
een zeer succesvol commercieel 
evenementen management 
bedrijf in huis

De Westergasfabriek leert ons: 
wat kleinschalig begint           
groeit tot iets massaals

Nieuwe evenementenlocatie

Begin: 30  buitenevenementendagen per jaar

Herrie en rotzooi ‘s nachts bij sluiting

Binnenvest en sociale veiligheid in buurten

Alleenrecht programmeren publieke ruimte

10.000 bewoners binnen van 300 meters 

Oprekken: Amsterdam van 10 > 54 > 123 p.j.

Geluidsoverlast, Cat 2b maximale norm

Enzovoort….



Waarom onze zorgen?

Plannen van MBE Groep zijn gaaf
maar passen niet in Noordvest 

Met de MBE Groep haalt Leiden 
een zeer succesvol commercieel 
evenementen management 
bedrijf in huis

De Westergasfabriek leert ons: 
wat kleinschalig begint           
groeit snel uit tot iets massaals

2020: 4000 m2  - 6.500 bezoekers

2025: 3000 m2  - 4.500 bezoekers

Nieuwe evenementenlocatie

10.000 bewoners binnen van 300 meters 

7000 m2  - 11.000 bezoekers



Waarom onze zorgen?

Plannen van MBE Groep zijn gaaf
maar passen niet in Noordvest 

Met de MBE Groep haalt Leiden 
een zeer succesvol commercieel 
evenementen management 
bedrijf in huis

De Westergasfabriek leert ons: 
wat kleinschalig begint           
groeit tot iets massaals

Nieuwe evenementenlocatie

Markt: 3.000 bezoekers
20% met de auto
50% met de fiets
30% met OV en te voet

Benodigde P plaatsen
600  voor auto’s

1.500  voor fietsen

Houseparty: 6.000 bezoekers
20% met de auto
50% met de fiets
30% met OV en te voet

Benodigde P plaatsen
1.200 voor auto’s
3.000 voor fietsen



Van wijkvereniging naar actiegroep

• 31 januari: wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt organiseert grote 
bewonersbijeenkomst met wethouder

• Plan MBE Groep heeft directe impact op 3 wijken, met 7 buurten

• Bewoners in 2 buurten hadden geen buurtvereniging, anderen 
vonden dat het bestuur van hun wijkvereniging te afwachtend was

• Oprichting van het actiecomité                                                               
Stop de plannen van de MBE Groep  (voor een beter alternatief)  



Dat er wat gebeuren moet staat buiten kijf

We kunnen         niet alleen           NEE, NEE, NEE        zeggen

We moeten          met een                 alternatief            komen



Stedelijk ontwikkelingsgebied

Vermoeide kantoorgebouwen 

Nuon-centrale na 2020 leeg

Energiepark behoeft shot energie

Verpieterende erfgoedgebouwen



Waarom niet een woonvisie? 

• Waarom niet een gezellige en moderne 
stadswoonwijk tussen de Langegracht 
en het Energiepark en het Huigpark?

• Waarom geen stadsappartementen in 
de Nuon-centrale?

• Waarom zoeken we geen bestemming 
voor de industrieel erfgoed gebouwen 
die bij een woon & werk wijk past?

Langegracht

Energiepark                                          Huigpark



Past een woonvisie in het beleid?

• Vorig jaar heeft Leiden zich de ambitieuze doelstelling gesteld om 
binnen 5 jaar 10.000 woningen binnen haar stadsgrenzen te bouwen.

• In de Nota Wonen 2020 zijn het Nuon-terrein (Energiepark) en        
het Stadsbouwhuis aangemerkt als                                              
toekomstige woningbouwlocaties                                                          
van stedelijk belang!



Uitgangspunten stedenbouwkundig ontwerp

• Sloop de vermoeide kantoorgebouwen

• Investeer in een stevige groen/natuur structuur

• Verbind (stedenbouwkundig) Nieuw Leyden met de nieuwe woonwijk 

• Mix 1: creëer gelegenheid voor wonen, werken, leren en recreëren

• Mix 2: creëer gelegenheid voor verschillende gezins- en leefvormen: 
micro-woningen, eengezinswoningen, leefgemeenschappen, etc. 



Uitgangspunten stedenbouwkundig ontwerp

• Accommodeer de Binnenvest en haar cliënten: strakke lijnen,        
geen hangplekken, eigen publieke ruimte voor de cliënten

• Voer de principes van de circulaire en klimaat-neutrale stad door in 
alle aspecten van het ontwerp en de beleving van de bewoners 

• En meer........



Op zoek naar stedenbouwkundig ontwerper

Stefan Witteman van 
Current a+u in Den Haag

Zou het niet fantastisch 
zijn als de ontwerper van 
Nieuw Leyden ons zou
willen helpen?



Consultatie met bewoners

• 5 maart: bewonersbijeenkomst (80 bewoners) – discussie over eerste 
ideeën

• 2 april: circuleren van concept voorstel onder 100 bewoners en 
andere geïnteresseerden

• 16 april: voorstel gepresenteerd aan formateur van het nieuwe 
College



x



Bouw een tweede Nieuw Leyden

• Particulier en collectief 
opdrachtgeversschap

• Grote variëteit in ontwerp van 
de huizen

• Parkeren in half-ondergrondse 
garage: geen auto’s en smalle 
straatjes

• Grote cohesie bewoners door 
bouwproces





Aan het Energiepark

Aan het park: kleine woonhuizen, 
verschillende breedte en hoogte

Naar de Langegracht: 
appartementen – vier woonlagen

Straatjes met buurtwinkels 
(Primera, kapper, PC repair shop, 
etc. Vooral duurzaam, beetje bio 
en een tikkeltje up-market 

Parkeren: halfondergronds - onder huizen



Aan het Huigpark

Blok 3: leren (PABO, HUBspot) en 
kantoren en microwoningen

Blok 4: park-wonen in 
appartementen rond collectieve 
court. Bewonerscollectieven van 
67-plussers, woongroepen, 
sociaal wonen. In de plint  
zorgcentrum voor ouderen, een B 
plus C.

Parkeren: halfondergronds - onder huizen



Industrieel erfgoedgebouwen

Nuon-gebouw (Lichtfabriek): 
stadsapparte-menten. Begane 
grond: bijzondere horeca (Fenix 
Food Factory), food market etc.

Gebouwen langs de singel: 
nationaal electriciteitsmuseum, 
ambachtelijke bakker met 
tearoom en terras aan het water, 
dans-, ballet en toneelschool, etc.

Oude ambachten 



Verbindingen en groot stadspark

Noord-Zuid fietsroute en historische 
lijn van de oude Binnenvestgracht 

Straatjes die Langegracht 
(binnenstad) met parken verbinden

Groot stadspark aan beide zijden van 
de Maresingel voor bewoners van 
omliggende wijken (onderdeel van 
het Singelpark)



Waar staan we nu?

• We hebben het plan laten doorrekenen: het steekt financieel-economisch 
gezond in elkaar

• Er liggen nu twee alternatieve plannen voor dit deel van de binnenstad:  

• meer cultuur en evenementen : economische ontwikkeling

• meer huizen en beter leefklimaat: versterking woonklimaat 



Waar staan we nu?

• Beide alternatieven sluiten aan op staand beleid voor de binnenstad

• We hebben de politiek gevraagd om een brede discussie met bewoners en 
stadpartners over de toekomst van ons deel van de binnenstad aan te gaan, 
op basis van deze twee plannen.



Baas in eigen buurt

Scenario 1: brede discussie over toekomst van onze buurt

• Draagvlak onder bewoners verbreden en verdiepen

• Coalities vormen met gelijkgezinde stadpartners

• Met bewoners de brede discussie voorbereiden en aangaan

Scenario 2: Nieuwe college houdt vast aan plannen van de MBE groep

• Bewoners verder organiseren in een tegenbeweging

• Fondsenwerving voor acties en juridische advisering

• Actievoeren, lobbyen en  procederen



Dank u


