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Introductie
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Programma

� Aanleiding, doel en aanpak project Energiepark e.o.

� Toelichting ruimtelijk kader

� Toelichting programmatisch kader

� Pauze – gelegenheid tot stellen van vragen

� Toelichting Participatieproces

� Uitkomst enquête en huiskamergesprekken

� Toelichting vervolgbijeenkomsten

� Hoe blijf ik op de hoogte?

� Afsluiting 21:00 uur



Aanleiding project Energiepark e.o.

� Verschillende deelprojecten en ontwikkelingen

� Initiatief markt (MBEG) en buurt (NLB) vraagt om integrale 

reactie gemeente 

� Beleidsakkoord – “unieke kans herontwikkeling industrieel 

erfgoed combineren met woningbouw en kleinschalige 

evenementen”

� Enthousiasme over herontwikkelingspotentie, ook veel 

vragen en zorgen
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Projectgebied Energiepark e.o.
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Doel project Energiepark e.o.

� Gebied Energiepark e.o. verbinden met de stad

� Bijdrage leveren aan ambities wonen, werken, cultuur, 

groen, duurzaamheid

� Herontwikkeling industrieel erfgoed
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Aanpak tot medio 2019

� Projectopdracht

� Participatietraject

� Onderzoek

� Input participatietraject en onderzoek leidt tot:

� Gebiedsprofiel

� Markt- en faseringsstrategie (planning)

� Participatie- en communicatiestrategie

� Business case

� Kansen & risico’s 

� Besluitvorming raad: medio 2019
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Toelichting ruimtelijk kader

Remko Slavenburg

Senior Stedenbouwkundige 

Gemeente Leiden
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1. Locatieduiding

2. Vastgestelde ruimtelijke visies en plannen

3. Overige relevante visies

4. Projecten en opgaven in het gebied

5. Projecten en opgaven in de omgeving

Inhoud
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1000m 
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Projectgebied
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De stadsplattegrond toen en nu
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•	 Grote delen oorspronkelijke stadswal/singelzone bebouwd

•	 Binnenvestgracht nog enigzins zichtbaar in 

bebouwingsstructuur/stadsplattegrond

•	 Singel ingrijpend verlegd en versmald door industrialisatie 

(binnenzijde) en verkeersbehoefte (buitenzijde)

•	 Bolwerkvormen onherkenbaar aangetast

•	 Rooilijnen Langegracht behouden

•	 Dwarsverbindingen en doorzichten sterk verminderd

•	 Water- en groenrijke buurt grotendeels versteend

Wijkstructuur: Nu vs. 1850
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Verder met de binnenstad 

Gebruikshandleiding voor ontwikkelingen 
in de binnenstad van Leiden

Leiden RV 12.0040

Leiden Uitwerkingsvisie van de Structuurvisie Leiden 2025

Visie Leidse Singels: 
het langste park van Nederland! 

 sinds 1659

BEELDKWALITEITSPLAN SINGELPARK

LOLA LANDSCAPE ARCHITECTS                                      STUDIO KARST
   GEMEENTE LEIDEN                                 VRIENDEN VAN HET SINGELPARK

2. Vastgestelde ruimtelijke visies en plannen

 
 
 
 
 
 
 

 

Verstedelijkingsnotitie Leiden 
 

Inzicht in de woonopgaven voor de stad en een verkenning van 
potenties voor duurzame verstedelijking tot 2030 

 
 

 
 

08 oktober 2018 
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ONTWERPAANPAK

24

Bij het vormgeven van de visie is een aantal (ruimtelijke) basisuit-
gangspunten geformuleerd. 

Allereerst zijn de toekomstige singels te vergelijken met een bedel-
ketting. De buitenrand van de singel, de singelweg, is eenduidig van 
karakter: rondom de gehele binnenstad ligt een herkenbaar profiel. 
Samen met het water van de singelgracht en de Singelroute vormt 
dit het ‘snoer’ van de ketting. Hieraan hangen bedels die weliswaar 
verschillend van karakter zijn, maar toch een bepaalde vorm van 
samenhang en hoge kwaliteit uitstralen. Samen vormen de bedels, 
de parken en plekken aan de binnenstadszijde, het Singelpark. Door 
deze afwisseling ontstaat een aantrekkelijk, samenhangend geheel: 
de Leidse Singels 

De parken en gebieden aan de binnenstadszijde krijgen ieder hun 
eigen identiteit en thema. Het is dus niet de bedoeling om alle deel-
gebieden hetzelfde karakter te geven. Juist de gelaagdheid van de 
geschiedenis van het gebied wordt meer ervaarbaar in de toekomst. 
De samenhang wordt bereikt door een eenduidige Singelroute 
inclusief markering. 
In het volgende hoofdstuk is het karakter van het Singelpark 
uitgewerkt in tien verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden 
volgen met de klok mee de route langs de singels. Het geheel is 
uitgewerkt alsof het één lange wandelroute rondom de binnenstad 
betreft: de Singelroute. De route kan natuurlijk ook op meerdere en 
andere manieren worden gebruikt , maar dat is voor de helderheid 
hier buiten beschouwing gelaten. De hoofdroute (voor zowel de 
huidige als de toekomstige situatie) is in de tekeningen weergege-
ven met een rode doorgetrokken lijn. De gestippelde lijn duidt op 
een onduidelijke of alternatieve route. 

Per deelgebied is iedere keer op de linkerpagina de huidige situatie 
in beeld gebracht met een aantal negatieve en positieve beelden. 
De beelden worden ondersteund door tekst. Daarnaast is er een 
kaart waarop de huidige situatie is weergegeven. Op de rechterpa-
gina is de toekomstige situatie in beeld gebracht. De tekst is in de 
tegenwoordige tijd geformuleerd. Voor de toekomstige situatie zijn 
referentie- en sfeerbeelden gezocht. Een verdere uitwerking per 
deelgebied is noodzakelijk.   

De ontwerpaanpak is samen te vatten als ‘verbinden 
en verbeteren’. De ruimtelijke samenhang en continu-
iteit tussen de verschillende (groen-)gebieden wordt 
verbeterd. De  impact van de verkeersfunctie wordt 
teruggedrongen.  De singelrand zal op minder plaatsen 
resoluut worden doorbroken. Voor parkeerplaatsen die 
op veel plekken het beeld en de beleving verstoren, zal 
een alternatieve locatie worden gezocht in de directe 
omgeving en de ruimte die de auto’s innamen zal 
worden teruggegeven aan de voetganger.  Goed beheer 
en onderhoud van de singels is vanzelfsprekend en er 
zullen  op veel locaties functies worden toegevoegd.

bestaande brug

nieuwe brug

suggestie voor klein rondje

route naar het buitengebied
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DEELGEBIED 2:
TOEKOMST

Dam vervangen door een brug.Industreel park | Evenemententerrein.

Park met industrieel karakter. Park met industrieel karakter. Park met industrieel karakter.

         Een heldere padenstructuur over de Lammermarkt maakt 
het vervolg van de route duidelijk.          De Marepoortkade, de 
Vestwal en de 3e Binnenvestgracht zijn zoveel mogelijk groen 
ingericht. Het pleintje aan de Vestwal heeft een duidelijke relatie 
met – en biedt uitzicht over – het water. Vanuit de 3e Binnen-
vestgracht is duidelijk het vervolg van de route over het terrein 
van de Energiecentrale richting het Huigpark zichtbaar. 
Het terrein van de energiecentrale is vormgegeven als een park 
waarin de voormalige industrie het karakter bepaalt en waar 
(binnen veiligheidsnormen) eventuele evenementen plaats kun-
nen vinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond de stads-
verwarming zal hier op de lange termijn eventueel bebouwing 
kunnen worden toegevoegd. Langs het water en over het terrein 
lopen paden. Het is een plaats waar de 19e eeuwse industriële 
historie voelbaar aanwezig is en waar tegelijkertijd de bruisende 
levendigheid van de 21e eeuw een plek heeft gekregen.          De 
dam in de singelgracht is vervangen door een brug waardoor 
het mogelijk is om een ‘Rondje Singels’ te varen en het voor de 
inwoners van Nieuw Leyden en Groenoord nog gemakkelijker 
wordt om met de boot de binnenstad te bereiken.  Door het 
openen van de dam ontstaat er 15% meer vaarwater, waardoor 
het ’filevaren’ op drukke zomerse dagen wordt verlicht. Door 
de brug is het mogelijk om in één lijn vanuit het centrum door 
Nieuw Leyden, de Tuin van Noord en Park Merenwijk naar het 
regionale groen te fietsen en wandelen en wordt het Singelpark 
op deze plek een regionaal knooppunt. Ook het park op het 
voormalige slachthuisterrein, met grand-café, wordt hierdoor 
verbonden met het Singelpark. De energiecentrale is nog steeds 
in gebruik en maakt onderdeel uit van de singels.

01
02

03

STRUCTUURVISIE

04

31

STRUCTUURVISIE
          Het Huigpark is een echt stadspark met verschil-
lende gebruiksfuncties voor de buurt en voor de stad 
geworden: het  heeft een duidelijk thema gekregen 
binnen het Singelpark. De parkeerplaatsen en de 
fietsenstalling bij het Stadsbouwhuis zijn elders 
gecompenseerd en geïntegreerd in het park.          Een 
brug over de Oude Herengracht zorgt voor een directe 
verbinding tussen het Huigpark en het Blekerspark. De 
entrees van beide parken zijn duidelijk aangegeven. 
          Het Blekerspark heeft veel gebruikswaarde en 
een hoge verblijfskwaliteit. De speelplek is op een 
logische, aantrekkelijke manier in het park ingepast. 
          De begraafplaats Zijlpoort is te allen tijde toegan-
kelijk en Kapel Zijlpoort vormt een rustmoment in de 
wandeling. De route naar de Zijlpoort is duidelijk en 
loopt langs de open gegraven Binnenvestgracht.

01
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03

04

DEELGEBIED 3:
TOEKOMST

01

02

04

03

Ontwerp Huigpark 2009

Speeltuin in Blekerspark.

Impressie nieuwe brug over Oude Herengracht Impressie herontwikkeld Blekerspark Impressie nieuwe Binnenvestgracht

(...) een park waarin de voormalige industrie het karakter bepaalt en waar (…) evenementen plaats 
kunnen vinden. (…)

De dam (...) is vervangen door een brug waardoor het mogelijk is om een ‘Rondje Singels’ te varen.

Visie Leidse singels (Raad 2011)
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64 | Gebruik binnen de singels

De zeven singelgebieden met sleutelsteekwoorden die ter inspiratie het toekomstige karakter beschrijven
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1. VISIE   Het verhaal van een botanisch 
stadspark

2. DE TIEN GEBODEN   Met deze punten 
wordt de identiteit en samenhang van het 
Singelpark neergezet

3. REGELS EN RICHTLIJNEN: BINNEN DE 
SINGELS   Hoe het meest veelzijdige 
stadspark van Nederland gestalte krijgt, in 
richtlijnen en regels

4. PARTICIPATIEF ONDERHOUD   Hoe de 
Leidenaren het uiterlijk van het Singelpark 
kunnen veranderen 

5. DE ZEVEN SINGELGEBIEDEN   Wat er in 
elk singelgebied kan gebeuren om het 
Singelpark nog levendiger te maken

BUITEN DE SINGELS   Hoe de buitenrand 
weer een promenade wordt, in richtlijnen 
en regels

Bestrating & Parkeren Weg 

Promenade Park

Promenade Oever

2m

Bestrating & Parkeren
baksteen

grijs

Weg 
asphalt

Promenade
compacte halfverharding

bomen, banken, verlichtingbomen

Oever
beplant met soortenrijke weide gras 

Singel

0.5m
1m

2m 3 - 6m min 1.5m5 - 6.5m

DEEL I: UITGANGSPUNTEN   Geven 
richting aan de ontwikkeling van het 
Singelpark - blijven altijd hetzelfde. 

DEEL II: REGELS, RICHTLIJNEN, EN OPGAVES   Concrete do‘s en don‘ts bij de aanleg van 
het Singelpark - worden zo nodig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

14 | Leeswijzer

Structuur van het document

26 | Visie

De Hortus botanicus als rolmodel voor het Singelpark

Archetype omsloten tuin: Hof van Eden volgens Atanasius Kircher in Topographia Paradisi 
Terrestris (1665)

De stad als omsloten tuin: het ommuurde Leiden (1574)

De tuin volgens het archetype: de Hortus botanicus van Carolus Clusius (1826)

68 | Buiten de singels

Buiten de Singels: illustratief eindbeeld

(Mogelijke invullingen)

Beeldkwaliteitsplan (B&W 2014)
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In de 'innoverende stad', in de buurt Noordvest

Cluster ‘nieuwe stadscultuur'

Groene singelroute

Fietsverbinding binnenstad - Leiden Noord

Verder met de Binnenstad (Raad 2012)
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(...) focus op (nieuwe vormen van) werken en cultuur. (...) een openbaar park, de gebouwen openen zich naar het park. (...) aangevuld met publieksgerichte (...) voorzieningen...

Nieuwe stadscultuur

Rol en betekenis

De nieuwe stadscultuur is aanvullend aan het gebied 
met de stedelijke cultuur. Waar de focus bij de stedelijke 
cultuur ligt op uitgaan en cultuur, ligt hier de focus 
op (nieuwe vormen van) werken en cultuur. Het is 
gelegen aan de singelrand en daardoor heeft de 
buitenruimte een groene uitstraling. In dit innoverende 
gebied in de stad kan Leiden nieuwe ruimtelijke en 
programmatische ontwikkelingen mogelijk maken. 
Het representeert het nieuwe Leidse stadsleven.

Kenmerken en kwaliteiten

De nieuwe stadscultuur is een dynamisch gebied waar 
veel mogelijk is. De historische industriegebouwen en 
nieuwe moderne gebouwen vormen een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor nieuwe creatieve bedrijvigheid.
De creatieve bedrijvigheid wordt aangevuld met 
publieksgerichte en maatschappelijke voorzieningen 
zoals het kantoor van de gemeente en enkele 

woningcorporaties. Het gebied is met name van belang 
op de lokale en stadsvoorzienende schaal met een focus 
op openbare en maatschappelijke voorzieningen, cultuur 
en verblijf. Het gebied moet de innovatie die uit de 
creatieve industrie voort kan vloeien kunnen faciliteren en 
moet daarom programmatisch en ruimtelijk flexibel zijn. 
De basis van dit alles is een openbaar park, de gebouwen 
openen zich naar het park. Het is van belang dat de 
bereikbaarheid met auto en OV zeer goed is, alhoewel het 
parkachtige gebied zelf autoluw is. In de openbare ruimte 
en de grote hergebruikte gebouwen moet ruimte zijn voor 
evenementen en andere activiteiten die dit nieuwe werk 
en cultuurmilieu kunnen ondersteunen. Wonen is een 
goede functie om ervoor te zorgen dat dit aangename 
verblijfsgebied ook ’s avonds aantrekkelijk blijft.

Programma

Hoofdprogramma

•	 Werken (alle)

•	 Horeca (restaurant)

Ondersteunend programma

•	 Wonen (appartementen, woon-werk)

•	 Horeca (café, lunchroom, hotel)

•	 Cultuur en uitgaan (theater, disco/club)

•	 Winkels (speciaal, galerie)

•	 Openbare ruimte (park, plein, 

speelvoorzieningen, evenemententerrein, 

aanmeermogelijkheden, terras klein)

•	 Verkeer (openbare parkeergarage, halte OV)

•	 Congres

Aanvullend programma

•	 Wonen (eengezinswoningen)

•	 Winkels (snel)

•	 Cultuur en uitgaan (museum, poppodium, bioscoop)

•	 Openbare fietsenstalling

•	 Geveltuinen

•	 Sport

•	 Onderwijs
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Verder met de Binnenstad (Raad 2012)
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Programma

Hoofdprogramma

•	 Cultuur en uitgaan (musea, theater, 

poppodium, bioscoop)

•	 Horeca (restaurant)

•	 Winkels (galerie)

•	 Terras klein

Ondersteunend programma

•	 Cultuur en uitgaan (disco/club)

•	 Horeca (lunchroom, café, hotel)

•	 Wonen (woon-werk)

•	 Werken (publieksgericht kleinschalig, woon-werk)

•	 Winkels (speciaal)

•	 Openbare ruimte (park, plein, evenemententerrein, 

aanmeermogelijkheden, terras groot)

•	 Verkeer (halte OV, openbare 

fietsenstalling, - parkeergarage)

•	 Onderwijs en educatie

Aanvullend programma

•	 Wonen (eengezinswoningen, appartementen)

•	 Werken (publiekskantoor, kantoor, maatschappelijk)

•	 Winkels (snel)

•	 Openbare ruimte (geveltuinen, speelvoorzieningen)

•	 Overige (congres, sport)

(...) op openbare plekken aan de culturele functie (...) snuiven. De stedelijke cultuur (...) is kunstzinnig, creatief en verrassend... (...) stedelijke culturele functies in het Cultuurkwartier...

Stedelijke cultuur

Rol en betekenis | Stedelijke cultuur

Het stedelijke cultuurgebied is het belangrijkste 
centrum van cultuur en uitgaan in de binnenstad. 
Het is een gebied waar stedelijke culturele functies 
in het Cultuurkwartier (Lakenhal, Schouwburg, 
Scheltema, toekomstige muziekcentrum De Nobel) 
en het stedelijke uitgaansgebied (Lammermarkt, 
Beestenmarkt) elkaar raken en verstevigen. Een 
ontmoetingsplek met veel activiteit en dynamiek. 

Kenmerken en kwaliteiten | Stedelijke Cultuur

De stedelijke cultuur staat in het teken van levendigheid, 
uitgaan en vermaak, is kunstzinnig, creatief en 
verrassend en stelt zich open naar de omgeving. Het is 
een gebied wat dag en nacht intensief gebruikt wordt 
en de schijnbare tegenstelling tussen de uitbundige 
en volkse uitgaanscultuur met de cultuur van musea 
en theaters moet overbruggen. Men moet ook op 
openbare plekken aan de culturele functie van de 
instellingen kunnen snuiven. De bezoekers komen 
voornamelijk met de fiets of lopend, maar ook de 
parkeergelegenheid is om de hoek (Lammermarkt). 
Op straat mengt het voetganger en fietsverkeer 
zich op een natuurlijke wijze, de auto is te gast. 

Rol en betekenis | Cultuurkwartier

Midden in het gebied van Stedelijke Cultuur ligt het 
Cultuurkwartier. Bezoekers komen aan op het station 
of per auto, waarbij de Lammermarkt als duidelijke 
toegangspoort voor het Cultuurkwartier functioneert. 
Dit gebied, dat zich rondom de Oude Vest en de Oude 
Singel bevindt, herbergt vier belangrijke culturele 
instellingen van Leiden die zich op loopafstand van 
elkaar bevinden. Ook de stegen die aan de Oude Vest 
grenzen horen duidelijk bij het Cultuurkwartier.

Kenmerken en kwaliteiten | Cultuurkwartier

Het Cultuurkwartier vorm letterlijk het hart van de 
Stedelijke Cultuur in Leiden. Het biedt bezoekers 
een breed cultureel aanbod op verschillende 
momenten van de dag. Soms loopt dit aanbod via de 
programmering of fysiek in elkaar over. Als bezoekers 
het Cultuurkwartier inlopen is meteen duidelijk dat dit 
een cultureel gedeelte van Leiden is. De instellingen 
zijn duidelijk aanwezig, het is druk op straat, er 
zijn cafés met terrassen, er is altijd wat te doen.
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Programma

Hoofdprogramma

•	 Cultuur en uitgaan (musea, theater, 
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•	 Horeca (restaurant)

•	 Winkels (galerie)

•	 Terras klein

Ondersteunend programma
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•	 Onderwijs en educatie

Aanvullend programma

•	 Wonen (eengezinswoningen, appartementen)

•	 Werken (publiekskantoor, kantoor, maatschappelijk)

•	 Winkels (snel)

•	 Openbare ruimte (geveltuinen, speelvoorzieningen)

•	 Overige (congres, sport)

(...) op openbare plekken aan de culturele functie (...) snuiven. De stedelijke cultuur (...) is kunstzinnig, creatief en verrassend... (...) stedelijke culturele functies in het Cultuurkwartier...

Stedelijke cultuur

Rol en betekenis | Stedelijke cultuur

Het stedelijke cultuurgebied is het belangrijkste 
centrum van cultuur en uitgaan in de binnenstad. 
Het is een gebied waar stedelijke culturele functies 
in het Cultuurkwartier (Lakenhal, Schouwburg, 
Scheltema, toekomstige muziekcentrum De Nobel) 
en het stedelijke uitgaansgebied (Lammermarkt, 
Beestenmarkt) elkaar raken en verstevigen. Een 
ontmoetingsplek met veel activiteit en dynamiek. 

Kenmerken en kwaliteiten | Stedelijke Cultuur

De stedelijke cultuur staat in het teken van levendigheid, 
uitgaan en vermaak, is kunstzinnig, creatief en 
verrassend en stelt zich open naar de omgeving. Het is 
een gebied wat dag en nacht intensief gebruikt wordt 
en de schijnbare tegenstelling tussen de uitbundige 
en volkse uitgaanscultuur met de cultuur van musea 
en theaters moet overbruggen. Men moet ook op 
openbare plekken aan de culturele functie van de 
instellingen kunnen snuiven. De bezoekers komen 
voornamelijk met de fiets of lopend, maar ook de 
parkeergelegenheid is om de hoek (Lammermarkt). 
Op straat mengt het voetganger en fietsverkeer 
zich op een natuurlijke wijze, de auto is te gast. 

Rol en betekenis | Cultuurkwartier

Midden in het gebied van Stedelijke Cultuur ligt het 
Cultuurkwartier. Bezoekers komen aan op het station 
of per auto, waarbij de Lammermarkt als duidelijke 
toegangspoort voor het Cultuurkwartier functioneert. 
Dit gebied, dat zich rondom de Oude Vest en de Oude 
Singel bevindt, herbergt vier belangrijke culturele 
instellingen van Leiden die zich op loopafstand van 
elkaar bevinden. Ook de stegen die aan de Oude Vest 
grenzen horen duidelijk bij het Cultuurkwartier.

Kenmerken en kwaliteiten | Cultuurkwartier

Het Cultuurkwartier vorm letterlijk het hart van de 
Stedelijke Cultuur in Leiden. Het biedt bezoekers 
een breed cultureel aanbod op verschillende 
momenten van de dag. Soms loopt dit aanbod via de 
programmering of fysiek in elkaar over. Als bezoekers 
het Cultuurkwartier inlopen is meteen duidelijk dat dit 
een cultureel gedeelte van Leiden is. De instellingen 
zijn duidelijk aanwezig, het is druk op straat, er 
zijn cafés met terrassen, er is altijd wat te doen.
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Noordvest

Locatie

De Langegracht is de grens tussen 
het innoverende en conserverende 
deel van de stad. In het innoverende 
noordelijke gedeelte van Noordvest is 
een structurele transformatie naar meer 
groen en openheid gewenst. In het 
zuidelijke conserverende gedeelte blijven 
de rooilijnen en bouwblokken intact.

Structuur

De groene Langegracht is de centrale as door het gebied. 
Zuidelijk ervan liggen heldere gesloten bouwblokken 
met een duidelijk front aan alle zijden. Ten noorden 
een open stedenbouwkundige structuur met oude 
industriële gebouwen naast nieuwe autonome, alzijdige 
gebouwvormen haaks op de groene Langegracht. 
Rooilijnen verspringen onderling aan de parkzijde en 
zijn in lijn aan de straatzijde. Het Huigpark is een open 
stadspark met een herkenbaar bolwerk. Het staat in 
verbinding met het Blekerspark via een nieuwe brug en 
het tot industrieel cultuurpark getransformeerde NUON-
terrein. De dam in de singel is vervangen door een brug 
en is een directe verbinding met groengebieden aan de 

andere zijde. Een fietsroute verbindt de noordelijke wijken 
via het NUON-terrein met de binnenstad. De Molenwerf 
is getransformeerd tot groene ruimte en kent een goed 
vormgegeven wandelverbinding met het NUON-terrein. 
Het bolwerk is weer als zodanig herkenbaar. Molen 
de Valk is het markante middelpunt in de ruimte.

Schaal

Schaalcontrasten tussen grootschalige (industriële) 
gebouwen als kleinschalige (arbeiders)woningen zijn 
kenmerkend voor de wijk. In het  noordelijk deel 
bevinden zich grootschalige autonome gebouwen met 
een lagere bouwhoogte aan de Langegracht dan aan 
de singelzijde. In het zuidelijk deel is er een mengeling 
van de kleine schaal van de woningen en grote schaal 
van oude industriecomplexen binnen de bouwblokken.
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VISIE OPENBARE RUIMTE

Energiepark (Raad 2016)

  Energiepark de tweede fase 

                                                                                                          Een ruimtelijk DO oktober 2015       
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Bestemmingsplan Binnenstad (2017)

3.5 NUON terrein (Energiepark)

(...) Door de openbare ruimte een parkachtig karakter te geven kan het gebied ook geschikt gemaakt worden voor wonen en culturele 
voorzieningen met bijvoorbeeld een evenemententerrein. Hiernaast is een uitbreiding van de creatieve economie (...) een goede 
mogelijkheid.
De energiecentrale is (...) nog een blokkade voor de ontwikkeling van het gebied. Als dit gebouw vrij komt, is er een mooi industrieel 
monument beschikbaar en kan het gebied tot leven komen.

Gemengd
Bedrijf - Nutsvoorziening
Maatschappelijk
Park
Evenemententerrein
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Verstedelijking als kans 
In het collegeakkoord is de ambitie opgenomen om deze sociaal-maatschappelijke en klimaat-
gerelateerde thema’s bepalender te laten zijn bij locatiekeuzes voor toekomstige ontwikkelingen. 
Verstedelijking wordt daarmee nadrukkelijk als kans gezien voor de versterking van de stad op 
andere vlakken dan alleen het invullen van onze woningbouwopgave.  De hoofdvraag in deze notitie 
is dan ook: waar kunnen we verder intensiveren op een zodanige wijze dat de ruimtelijke 
kernkwaliteiten van de stad niet verloren gaan, maar worden versterkt, en verstedelijking daarnaast 
ondersteunend is aan het verduurzamen van de stad en het bevorderen van inclusiviteit?  
Voor een antwoord op die vraag is het nodig kort stil te staan bij wat dan die te behouden en te 
versterken ruimtelijke kernkwaliteiten zijn, welke uitdagingen op het gebied van ruimtelijke 
segregatie en inclusiviteit we zien en welke kansen er op het gebied van duurzaamheid zijn. 
 
3.3.1 Ruimtelijke kernkwaliteiten 

 
De te koesteren stad 
Eén van de unieke kwaliteiten van Leiden is 
haar historische binnenstad. De grote 
waardering voor de binnenstad is er niet alleen 
vanwege het ruime aanbod aan 
winkelmogelijkheden, culturele voorzieningen 
en horeca. Met ruim 1200 rijksmonumenten, 
1600 gemeentemonumenten en een intact 
gebleven historische opbouw is dit niet voor 
niets een door het Rijk beschermd 
stadsgezicht.  Ook de Vreewijk, Tuinstadwijk, 
Burgemeester- en Professorenwijk en de 
Rijndijkbuurt (samen de Zuidelijke Schil) zijn 
beschermd stadsgezicht, vanwege de 
consistente kwaliteit van architectuur en 
stedenbouwkundige ensemblewaarde. Een 
grote landschappelijke binder door deze 
omgeving is daarnaast de Rijn; de rivier die 
oorsprong gaf aan deze waterstad.  

De te koesteren stad met o.a. de historische 
binnenstad, de Zuidelijke Schil en de Rijn als 
landschappelijke binder 

 
 
De te koesteren stad met o.a. de historische binnenstad, de Zuidelijke Schil en de Rijn als landschappelijke 
binder, grote transformaties vinden plaats buiten dit gebied 
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Potentiegebieden 2030: grote locaties die een bijdrage leveren aan de verstedelijkingsopgave 

Het college ziet dat in een aantal gebieden in de schil  een overlap aan opgaven aan de orde is de 
komende jaren en er tegelijk ruimte ontstaat of is ontstaan voor woningbouw.  Lopende en nieuwe 
(woningbouw) projecten kunnen hier een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
leefbaarheid in de omgeving.  

 

 
 
We maken graag werk met werk en zien daarmee kansen om de ambities voor duurzame 
verstedelijking versneld uit te voeren in de volgende gebieden t/m 2030: 
 
Grote Stationsgebied: Duurzaamste kilometer, van Plesmanlaan tot en met Willem de Zwijgerlaan: 
In de directe nabijheid van het station Leiden Centraal is ruimte voor extra woningbouw en ander 
programma in een hoogstedelijk duurzaam milieu.  
 
Centrum Zuidwest: gebied Vijf Meilaan/Churchillaan/Boshuizerkade/Telderskade: o.a. de locatie van 
de huidige Vijf Meihal en het Vijf Meibad 

“Voormalige industriezone:
vanaf het gebied Groenoordplaza (...) tot het Energiepark aan de 
Langegracht”

“In deze gebieden kan woningbouw gaten dichten, breuklijnen 
opheffen en lelijke omgevingen verfraaien, (...).
(...) deze gebieden liggen op loop- of fietsafstand van de binnenstad 
(...). Dat maakt ze in potentie zeer interessant voor de grote groep 
zoekers van woningen in een stedelijk woonmilieu.”

POTENTIEGEBIEDEN

Verstedelijkingsnotitie (B&W 2018)
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3. Overige relevante visies
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Visie ‘Oude en nieuwe energie’ (2016)

2016 All rights reserved | www.northernlight.nl 
Grasweg 77 1031 HX  Amsterdam The Netherlands

Room 8508, Floor 5 No. 687 Dong Da Ming Rd, Hong Kou District, 200080 Shanghai, China
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ENERGIEPARK LEIDEN

// Energiepark fase - 3D model 27 sep

warmtekijkers

lantaarnbos

warmtebuizen om een aantal 
(exotische) bomen heen

parkeren in het bos

rode lijn door het park:
warmte buizen

warmtezitjes 
aan de overkant

oude buizen 
‘afgekapt’

WORK IN PROGRESS

2016 All rights reserved | www.northernlight.nl 
Grasweg 77 1031 HX  Amsterdam The Netherlands

Room 8508, Floor 5 No. 687 Dong Da Ming Rd, Hong Kou District, 200080 Shanghai, China
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ENERGIEPARK LEIDEN

// Energiepark fase 2 & 3

WORK IN PROGRESS

2016 All rights reserved | www.northernlight.nl 
Grasweg 77 1031 HX  Amsterdam The Netherlands

Room 8508, Floor 5 No. 687 Dong Da Ming Rd, Hong Kou District, 200080 Shanghai, China
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ENERGIEPARK LEIDEN

NIEUWE ENERGIE// 1. Pompstation playscape  impressie & doorsnede

WORK IN PROGRESS

2016 All rights reserved | www.northernlight.nl 
Grasweg 77 1031 HX  Amsterdam The Netherlands

Room 8508, Floor 5 No. 687 Dong Da Ming Rd, Hong Kou District, 200080 Shanghai, China
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ENERGIEPARK LEIDEN

NIEUWE ENERGIE// 1. Pompstation playscape  ontwerp principe 

WORK IN PROGRESS
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Visie ‘Creativiteit met een groen areool’ (2018)  

19
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Visie ‘Nieuw Leids Bolwerk’ (2018)  
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Cultuurkwartier / Cultuurplein Lammermarkt

Initiatief van culturele ondernemers
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4. Projecten en opgaven in het gebied
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Nieuwe Energie

De Binnenvest blijft in het gebied
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IMPRESSIE

Verhuurd aan:

Langegracht 70
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Room 8508, Floor 5 No. 687 Dong Da Ming Rd, Hong Kou District, 200080 Shanghai, China

16

ENERGIEPARK LEIDEN

NIEUWE ENERGIE// 1. Pompstation playscape  impressie & doorsnede

WORK IN PROGRESS

Warmterotonde - pompstation
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Voor de andere wijken, bijvoorbeeld de Merenwijk of het Roodenburgerdistrict, waar het aandeel 
privaat eigendom groter is, ligt een meer object- en/of straatgerichte aanpak voor de hand.  
 

 
 
Warmtenet- rotonde  
  

 
Verder bouwen op het bestaande warmtenet 
 
Verdichting, transformatie en ontwikkeling bieden dus een kans om de stedelijke energietransitie op 
een goede manier te regelen. Het kan in veel gevallen bijvoorbeeld zo zijn dat de ontwikkeling van 
een nieuw stuk warmtenet niet rendabel is wanneer alleen wordt gekeken naar de bestaande bouw. 
Als toekomstige ontwikkelingen (renovaties woningcorporaties, nieuwbouw, etc.) worden 
meegenomen, kunnen deze als katalysator werken om nieuwe energie-infrastructuren te realiseren. 
 
  

Fase planvorming / ontwerp
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Gemeentelijke monumenten

Papegaaisbolwerk 18 & 20

j  e  l  l  e    v  e  r  h  e  i  j  e  n

CONCEPT 
Beelden visies
Papagaaisbolwerk 18-20
05-06-2014

DE GROENFABRIEK

j  e  l  l  e    v  e  r  h  e  i  j  e  n

CONCEPT 
Beelden visies
Papagaaisbolwerk 18-20
05-06-2014

DE SPEELFABRIEK

j  e  l  l  e    v  e  r  h  e  i  j  e  n

CONCEPT 
Beelden visies
Papagaaisbolwerk 18-20
05-06-2014

DE SLAAPFABRIEK

Ontwerpverkenning 2014
Atelier Jelle Verheijen + Ontwerpbureau Muller
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Schoorsteen: gemeentelijk monument
Gebouwdeel Langegracht: aanvraag monumentenstatus in procedure

Filtergebouw Maresingel: 
aanvraag monumentenstatus in procedure

01-01-2020 Stadsverwarming door Warmtebedrijf Rotterdam
Functie centrale t.b.v. stadsverwarming vervalt uiteindelijk
Functie centrale t.b.v. elektriciteitsproductie wordt onderzocht

Energiecentrale 
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Gasontvangststation

Overdrachtspunt aardgas van het landelijke gasnet naar het regionale net
Functie zal uiteindelijk komen te vervallen
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Energiepark: Ambachtsplein

Ontwerp gereed
Voorbereidingsfase - werk wordt aanbesteed
Geplande oplevering: Q3 2019
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Energiepark: fietsroute 

In ontwerp
Uitvoering sluit aan op Ambachtsplein (2019)
Openstelling in overleg met BVOR
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Gemeentelijk monument

Langegracht 70C/D

Verhuurd aan:
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Vooralsnog geen plannen

Verhuurd aan:

Tweelinghuis
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Langegracht 72

Pand komt vrij op 31-12-2019
Herontwikkelingsopgave
Kantoorfunctie vervalt
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5. Projecten en opgaven in de omgeving



Langegracht Centrumroute

In ontwerp
Geplande uitvoering: 2020
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9profiel vlak
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Maresingel

In uitvoering
Geplande oplevering: Q2 2019

37



Huigpark

SINGELPARK CONCEPT 04-11-2016

VELD

GROEN STRAND

SPORT

SPEL

BUURTTUIN

OEVER

HOUTMARKT

BRUG

SPEL

ACTIEF

PICKNICK

PICKNICK

BLOEMENHART

FRUIT

Acties korte termijn:
- beheer verstevigen; borders verrijken, entrees vanuit stad vergroenen
- bomen planten
- Singelspel plaatsen
- padenstructuur verbeteren (stap-voor-stap)
- 4e kwadrant bloemenhart en zitrand
- zit/spelelement bolwerk

Acties middellange termijn:
- bomen planten
- fietstunnel vergroenen
- speelterrein opknappen
- padenstructuur verbeteren (stap-voor-stap)
- hang/speelplek onder platanen
- waterpodium

Acties lange termijn:
- aansluiting Energiepark
- aansluiting brug naar Bleekerspark
- groenstructuur verbeteren bij Houtmarkt
- vissteiger
- fietsenstalling en parkeerveld stadsbouwhuis laten 
verdwijnen... Plan
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Toelichting programmatisch 

kader

Simone Eefting

Senior Projectmanager 

Gemeente Leiden
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Wonen

� Regionale woonagenda

� Beleidsakkoord 2018 - 2022

� Duurzame verstedelijking

� Stads brede ambitie 30% sociale woningbouw

� Gemengd bouwen (sociaal en niet sociaal)

� Verstedelijkingsnotitie

� Koopwoningen en sociale huurwoningen

� Energiepark biedt kansen voor woningbouw in directe 

nabijheid centrum

� Nota Wonen > nieuwe woonvisie
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Economie

� Winkelnota Leidse Binnenstad 2018 – 2021

� Versterken onderscheidend vermogen

� Energiepark behoort niet tot de kernwinkelgebieden 

binnenstad

� Ook van belang:

� Functie mengen

� Woon- werkwoningen

� Wijk- en buurtfunctie 

� Starters

� Creatieve economie

� Kantorenbeleid

� Grootschalige kantoren concentreren rondom station

11



Cultuur

� Nieuwe Cultuurnota

� Brede stadsraadpleging (o.a. jeugd, studenten, 

wijkverenigingen, Leiden Panel, gesubsidieerde 

cultuurorganisaties, kennis- en cultuurorganisaties 

Leiden aan Tafel)

� Mei – Juli inspraak, november 2019 besluitvorming 

raad

� Ambitie Cultuurkwartier kloppend hart:

� Broedplaats kunstenaars, creatieve 

ondernemers, tentoonstellingen, culturele 

evenementen

� Collectiegebouw

� Initiatief derden: groter gebied Cultuurkwartier

12



Evenementen

� Evaluatie en aanscherping evenementenbeleid 2013-

2018 

� April - mei inspraak, september 2019 besluitvorming 

raad

� Bestemmingsplan Binnenstad (evenementenlocatie)

� Ambachtsplein: gebied tussen centrale en De Sleutels

� Alcoholverbod

� Huigpark: gebied bij Stadsbouwhuis

� Beleidsakkoord 2018 – 2022

� Kleinschalige evenementen Energiepark e.o.

� Locatieprofiel voor evenementen

� Leefbaarheid 

13



Horeca

� Horecabeleid: tussenevaluatie van de ruimtelijk-

economische Horecavisie 2016 – 2020 (beleid m.b.t. 

aantallen, locaties (inclusief hotelbeleid))

� Gebied Energiepark e.o. aangewezen als Nieuwe 

Stadscultuur, horeca gewenst

� Onderzoek naar behoefte aan aantal en type 

hotelfunctie

� Beleidsregels terrassen (beleid m.b.t. welstandseisen)

� APV (beleid t.a.v. sluitingstijden terrassen en 

horecainrichtingen)

� Bestemmingsplan Binnenvest 
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Stichting De Binnenvest

� Maatschappelijke opvang blijft gehandhaafd in gebied

� Convenant BVOR

� Regionaal Convenant Maatschappelijke Opvang

� Regionale afspraken doorontwikkeling opvang

� Opvang per gemeente

� Meer privacy > sneller herstel

� Geplande sluiting winteropvang 31 maart 2019
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Overige belangrijke thema’s

� Duurzaamheid

� Duurzame verstedelijking

� Aanleg Warmterotonde

� Bereikbaarheid (actualisatie parkeren, mobiliteit en 

fietsbeleid)

� Autoluwe binnenstad

� Stimuleren fietsen en OV gebruik

� Deelauto’s

� Leefbaarheid

� Beleidsakkoord:  juist evenwicht prettig bewoonbare 

stad en stad waar van alles te doen is voor bewoners 

en bezoekers. 
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Ruimte en programma > aanpak

� Huidige gebruikers in relatie tot gebiedsstrategie

� Combinatie functies kans, maar ook uitdaging / risico

� Planning gebiedsstrategie in relatie tot planning 

actualisatie beleid
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Pauze 20:00 – 20:30 uur

� Voorstellen collega’s en andere betrokken organisaties bij 

het project Energiepark en omgeving

� In de gang kaartjes beschikbaar om uw vraag op te stellen!
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Ruimte voor stellen vragen aan:

� Nieuw Leids Bolwerk

� Meyer Bergman Erfgoed Groep

� Wijkvereniging Noordwest – Molenbuurt

� Wijkvereniging Maredorp De Kamp

� Wijkvereniging Groenoord Zuid

� Vrienden van het Singelpark

� Bewonersvereniging Noorderkwartier - West

� Bewonersvereniging Nieuw Leiden

� Gemeente Leiden

19



Toelichting Participatieaanpak

� Aanpak voor fase 1 – tot en met besluitvorming over 

gebiedsstrategie (september 2019)

� Plan van aanpak participatie in overleg met NLB en 

wijkverenigingen tot stand gekomen

20



Doel Participatie

� Beeld verschillende belangen, ideeën, wensen en 

behoeftes

� Beeld zorgen, waarom ze als zorg worden ervaren en wat 

mogelijke oplossingen zijn

� Beeld huidige en toekomstige kwaliteiten van het hele 

gebied voor de stad en voor de verschillende 

belanghebbenden
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Uitgangspunten Participatie fase 1 

� De gekozen vorm voor deze eerste fase: 

� Raadpleging

� Participatiebijeenkomsten (onbeperkt)

� Klankbordgroep (20 personen)

� Inbreng op hoofdlijnen, nog niet ontwerpen of bedenken 

van concrete (ontwerp)oplossingen 

� Globaal aanwijzen locaties voor functies

� Kaders gaan we ontwikkelen op inhoudelijk relevante 

thema’s
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Planning participatie fase 1

� Voorbereiding

� Startbijeenkomst Vandaag

� Tweede bijeenkomst 30-01-2019

� Aanmelden tot 11-01-2019!

� Derde bijeenkomst 26-03-2019

� Slotbijeenkomst Nog te plannen

� Uitwerking tot juli 2019

� Bijeenkomst motivering besluitvorming Medio 2019

� Besluitvorming raad september 2019
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Tweede bijeenkomst 30 januari 2019

� Centrale vragen:

� Wat zijn de kwaliteiten van het gebied?

� Wat kan dit deel van de binnenstad bieden?

� Waarom zou je naar het gebied toe willen gaan?

� En dus: 

� Waarom willen we herontwikkelen en wat is hiervoor 

nodig?

� Werkvorm ‘World Café’: In groepen op posters met 

referentiebeelden en post its en daarna plenair

� Resultaat:

� Plezier, interesse, enthousiasme

� Nadere kennismaking met de opgave(n) en de andere 

belanghebbenden



Toelichting thema’s

� Groen & Duurzaamheid

� Woningbouw

� Cultuur, Horeca & Economie

� Leefbaarheid & sociale veiligheid

� Bereikbaarheid & Parkeren
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Derde bijeenkomst 26 maart 2018

� Opzet via stellingen verschillende thema’s

� Voorbereiding:

� Vooraf stellingen formuleren op basis van resultaten

tweede bijeenkomst

� Indeling van de deelnemers per thema

� Indeling avond:

� Tafels met thema en 5 à 8 personen

� Per tafel een gespreksleider

� Kaartjes met stellingen op tafel 

Weghalen van de stellingen waar iedereen het mee 

eens is 

Daarna discussie over de stellingen waar verschillen 

van mening over bestaan in de groep 

Het gaat niet om het aantal voor- of tegenstanders, 

maar om de argumenten

� Rouleren 

� Plenaire terugkoppeling



Slotbijeenkomst

� Presenteren resultaten participatietaject en onderzoek

� Waarom gebied ontwikkelen?

� Wat zijn wensen, ideeën, behoeftes en zorgen?

� Welke functies kunnen wel, niet en in welk gebied en 

waarom?

� Waar bestaat overeenstemming over?

� Hoe gaat gemeente er mee om?

� Motivering besluitvorming

� Vervolg
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Uitkomst enquête en 
huiskamergesprekken

� Duo interview met:

� Wiecher Steenge, voorzitter wijkvereniging 

Noordervest-Molenbuurt

� Simone Eefting, senior projectmanager Energiepark 

en omgeving

28



Thema Wonen

� “Sociale woningbouw, huurappartementen voor werkende 

jongeren (1 pers), betaalbare huur/koopappartementen 

voor beginnend samenwonenden (voor 2 pers. 

huishouden) en starters (1/2 pers).”

� “Een mix van verschillende soorten woningen en 

doelgroepen werkt denk ik het beste om de kwaliteit van de 

omgeving voor lange tijd te borgen. Misschien wat hoger 

rondom de energiecentrale en lager naar de randen toe. 

Verschillende bouw stijlen per straat, auto's in parkeer 

garage onder de grond en groen perkjes en bomen in de 

straten zorgt voor een fijn woongevoel en plek om te 

spelen voor de kinderen.”
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Thema Horeca

� “Voor de meeste horeca moet je echt de binnenstad in, er 

is weinig horeca in de buurt van bijvoorbeeld Nieuw 

Leyden en Groenoord. Een gezellig terras en 

kindvriendelijke horeca met ondernemers die zich richten 

op duurzaamheid lijkt me ideaal (zoals in de trend van de 

Tuin van de Smid).”

� “Vooral aan het Singelpark of het plein kan horeca hier 

goed landen; het zit erg mooi op de avondzon en ligt 

waarschijnlijk in de luwte achter de bebouwing. Zonder 

horeca wordt in mijn optiek de potentie van de locatie niet 

benut.”
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Thema Evenementen

� “Culturele activiteiten impliceert overlast in allerlei vormen 

voor de woningen aan de overkant van het water. Rollend 

Leiden brengt al geluidsoverlast met zich mee, en dat is 

slechts één keer per jaar. Het terrein inrichten om op 

continue basis culturele activiteiten te organiseren zal 

drukte, parkeeroverlast, kabaal en vervuiling met zich 

meebrengen, wat de leef kwaliteit van de omringende 

straten ernstig zal beschadigen.”

� “Heel erg geschikt! Muziek, concert, expositie, festivalletje, 

foodtrucks. Het draagt allemaal bij aan het creëren van een 

fijne ontmoetingsplek. Die ontmoetingsplek missen we in 

Leiden!”

31



Thema Recreatie

� “Energiepark associeer ik met het opwekken van energie 

(geestelijk/cultureel maar ook lichamelijk/sportief). Dit zou 

geïntegreerd kunnen worden in het parkgedeelte 

(fitness/speeltuin), of met de gebouwen (klimtoren, roeien, 

etc.).”

� “Als recreatie betrekking heeft op de aanwezigheid van 

groen (bomen en bloemen, grassen) ben ik voor en vind ik 

dat dit goed in dit gebied kan en past in verband met het 

singelpark. Ook vertoeven op of vlakbij het water is in dit 

kader een gewenste mogelijkheid.

Als recreatie betekent muziek en evenementen en veel 

horeca en festivals et cetera vind ik dit gebied daar niet 

geschikt voor. Het ligt te dicht bij woningen, en er is al veel 

vergelijkbaar aanbod op korte afstand te vinden.”
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Thema Groen

� “Bomen, grasveldjes, wilde bloemenperken, bankjes. Hoe 

meer natuur hoe beter, want het is fijn om daar na het werk 

of met de kinderen doorheen te kunnen lopen.”

� “Culturele activiteiten in een groene omgeving omringt door 

oude gebouwen is wat ik voor me zie.  Lijkt me erg 

geschikt!!!”

� “Dan denk ik aan een groene Singelrand, als onderdeel 

van het Singelpark en aan spannende, duurzame, 

circulaire nieuwbouw met veel verticaal groen en groen op 

de daken.”
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Grootste zorgen
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King for a Day
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Voorbereiding 2e bijeenkomst

� Hoe kunt u zich aanmelden?

� Aanmelden kan tot 11 januari 2019

� Hoe delen wij de deelnemers in per thema?

� Wij vragen u om aanwezig te zijn bij beide bijeenkomsten!

� Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de 2e bijeenkomst 

ontvangt u aanvullende informatie ter voorbereiding
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Hoe blijft u op de hoogte?

� Website: www.leiden.nl/energiepark

� Veel gestelde vragen en antwoorden op de website 

beschikbaar en voortdurend aangevuld

� Nieuwsbrief gemeente Leiden: aanmelden via 

www.leiden.nl/stadsnieuws
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Hartelijk dank voor uw 

aanwezigheid en tot ziens!
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