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Nieuw Leids Bolwerk: een burgerinitiatief

We zijn een groep van zeven bewoners rond het Energiepark en Scheltema 
(Noordvest-Molenbuurt, Nieuw-Leyden, Noorderkwartier-West, Maredorp)

We worden 

• geholpen door een groep van zo’n 20 vrijwilligers

• gesteund door zo’n 250 bewoners (aantal is groeiend)

• geadviseerd door stedenbouwkundig architect Stefan Witteman 

• Crowd funding: sinds 5 maart opgehaald Euro 7.664 (en ook uitgegeven!)



Opbouw presentatie

• Nieuw Leids Bolwerk: een gebiedsvisie

• Kort overzicht van Nieuw Leids Bolwerk

• Right to challenge

• Waar staan we nu? 



Nieuw Leids Bolwerk

Een gebiedsvisie

Wonen, werken, leren en recreëren aan en in het Singelpark

Creëer een ‘urban village’ in de binnenstad



Nieuw Leids Bolwerk: een gebiedsvisie

Wonen, werken, leren en recreëren aan en in het Singelpark

• Nieuwe betaalbare woningen: young professionals, starters en 67+  

• ‘Stabiele’ woonwijk met bewoners die elkaar kennen, geen doorgangsbuurt 
30/70 mix sociale woningbouw

• Compacte groene woningbouw, duurzaam en energie-neutraal  

• ‘Energieke plinten’ met maak-bedrijven, buurtwinkels en voorzieningen

• Ruimte voor LNT, PABO en (bestaande) scholen en kleuteropvang



Nieuw Leids Bolwerk: een gebiedsvisie

Wonen, werken, leren en recreëren aan en in het Singelpark

• Een groot stadspark (zoals het Plantsoen) door Marepark, Energiepark
en Huigpark te integreren tot één park 

• Definitief ontwerp Energiepark en beeldkwaliteitsplan Singelpark 

• Ruimte voor 

• natuur, vergroting biodiversiteit, meer bomen en klimaatadaptaties

• wandelen, spelen en lummelen en school- en bewonersinitiatieven

• (moderne) kunst in de openbare ruimte

• passende horeca (met openbare toiletvoorzieningen!)



Noordvest: locatie van Nieuw Leids Bolwerk

Nieuw Leyden

Marepark

Maresingel

Nieuwe Energie/Binnenvest

Energiepark

Langegracht

Noorderkwartier
-West



Noordvest: stedelijk ontwikkelingsgebied

• Gebied tussen Energie- en Huigpark 
en Langegracht is een stedelijk 
ontwikkelingsgebied: 
De Sleutels, Stadsbouwhuis, 
Nuon-centrale en industrieel erfgoed-
gebouwen in Energiepark

• Beleidsnota: Wonen 2020
woningbouwlocatie van stedelijk belang 



Nieuw Leids Bolwerk: creëer ruimte door sloop

Aanbouw Nuon-centrale

Loods C

Gebouw de Sleutels

Tweelinghuis deel jaren ’70

Stadsbouwhuis



Nieuw Leids Bolwerk: nieuwbouw en renovatie

440 woningen/appartementen
30 winkels en bedrijfsruimten
8000 m2 ruimte voor leren

Renovatie en bestemming 
erfgoed gebouwen

6000m2 extra groen

Half ondergronds parkeren



Nieuw Leids Bolwerk

Stedenbouwkundige verbinding met 
Nieuw-Leyden

Private en collectief 
opdrachtgeverschap

Groen, duurzaam en klimaat-neutraal

0,7 parkeerplaats per woning
innovatieve mobiliteitsprogramma’s 



Aan het Energiepark

Aan het park: kleine woonhuizen, 
verschillende breedte en hoogte

Naar Langegracht: appartementen –
vier woonlagen (sociale woningbouw)

Straatjes met in de plinten: Primera,  
buurtwinkels, kapper, repair shop, etc.  
vooral duurzaam, beetje bio en een 
tikkeltje up-market 

Nieuwe aanlooproute Binnenvest



Aan het Huigpark

Blok 3: leren (LNK, PABO) en 
bedrijfsruimte en microwoningen

Blok 4: appartementen: park-wonen 
rond collectieve court met verbinding
naar Huigpark : bewonerscollectieven, 
woongroepen, sociale woningbouw. 

In de plint:  zorgcentrum voor ouderen, 
huisartsenpost, denksportcentrum,  
B&C , etc.



Industrieel erfgoedgebouwen

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

Gebouwen langs de Maresingel:
1st verdieping: wonen
parterre: bijzondere bedrijvigheid

Ambachtelijke bakkerij met tearoom

Nationaal Elektriciteitsmuseum 

Ambachtsplein: oude ambachten 



Groot stadspark

Groene long en rustzone in 
versteend en dichtbevolkt stadsdeel

Ruimte voor klimaatadaptaties: 
perken (absorptie regenwater), 
bomen (schaduw)

Ruimte voor initiatieven van 
scholen, horeca en bewoners

Ontwikkelen samen met bewoners 
en Vrienden van het Singelpark

Het Zoete Land

Speelweide

Bijenstal

Tiny Forest

Sport

Schoolpleinen



Nieuw Leids Bolwerk: een urban village



Right to challenge

• MeyerBergman Erfgoed Groep 
en de Watergasfabriek

• Gaaf plan maar niet in het 
Energiepark

• Eén, in potentie twee nieuwe 
evenementenlocaties, ieder met 
een capaciteit van 4700 
bezoekers – totaal 9400!

• Geen oplossingen voor De 
Sleutels en het Stadsbouwhuis

Nuon-centrale wordt feestfabriek

In straal van 300 meter wonen 10.000 Leidenaren



Right to challenge

• Energiepark wordt een nieuwe
evenementenlocatie

• Geluids-, verkeers-, parkeer- en 
andere evenementen overlast 

• Horeca met alcohol leidt tot
meer overlast daklozen en 
mindere sociale veiligheid

• (Half)verharding evenementen-
terreinen leidt tot nog minder 
groen in de binnenstad

Bij MBEG horen bij culturele evenementen 
bijna altijd (harde) muziek en horeca

Elke week  
een binnen-evenement
Elke twee weken 
een buiten-evenement



Waar staan we nu?

• Er liggen nu twee plannen op tafel: 
de Watergasfabriek en Nieuw Leids Bolwerk

• Wethouder Spijker heeft gevraagd om planvorming stop te zetten

• Gemeente gaat nu eerst een breed participatietraject uitvoeren om te 
komen tot een gebiedsvisie voor het Energiepark & omgeving 

• Op basis van de uitkomst van deze participatie gaat de wethouder 
zich over beide plannen beraden en daarna een voorstel voorleggen 
aan de Raad. 



Dank u


