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De As Leiden Katwijk is een bijzonder gebied met bijzondere kwaliteiten. 
Deze komen voort uit de noord-zuid gerichte structuur van strandwallen 
en strandvlaktes die wordt doorbroken door de oost-west gerichte bene
denloop van de Oude Rijn. In de loop der eeuwen is op dit kruispunt een 
afwisselend palet van landschapstypen en gebruikspatronen ontstaan. De 
steden en dorpen langs de rivier vertonen een even grote diversiteit: een 
historische stad, agrarische dorpen en kustplaatsen. Dit gebied staat op de 
drempel van een nieuwe toekomst.

Enkele grote infrastructuurprojecten zijn de voorbodes van die nieuwe 
toekomst: de ontwikkeling van het concept Stedenbaan, de aanleg van de 
RijnGouweLijn en de aanleg van de Rijnlandroute. Deze infrastructuur 
brengt een nieuw raamwerk in het gebied tot stand. Binnen dat raamwerk 
is compacte verstedelijking mogelijk: nieuwe knooppunten, herontwikke- 
ling van het vrijkomende vliegveld Valkenburg, een belangrijk deel van de 
regionale woningbouwopgave, 360.000 vierkante meter kantoorvloer en 
150 hectare bedrijventerrein.

Het merendeel van de bouwopgave zal worden geconcentreerd in be
staand bebouwd gebied met een nadruk op bestaande en nieuwe knoop
punten van openbaar vervoer. Daardoor zullen het Groene Hart en de 
Duin- en Bollenstreek open blijven. De landschappelijke structuren zijn 
richtingbepalend voor de verstedelijking zodat het landschap weer beter 
‘leesbaar’ wordt. Daarbij wordt de bestaande diversiteit en schaalgrootte 
van steden en dorpen gebruikt om een gezond sociaal weefsel te laten 
groeien. De Oude Rijn zal de verstedelijking geleiden en meer dan nu het 
visitekaartje van het gebied worden.

Deze ontwikkelingen zijn kansrijk. Niet alleen vanwege de bijzondere 
kwaliteiten van het gebied zelf, maar ook door de ligging van het gebied in 
Randstad Holland: op het scharnier van de Zuidvleugel en de Noordvleu- 
gel. Dat genereert kansen voor woonmilieus die elders schaars zijn en voor 
de uitbouw van economische speerpunten als lifescience, ruimtevaart, on
derdelen van het bollencomplex en toerisme. De As Leiden Katwijk brengt 
daarmee kwaliteiten in, die de positie van de Randstad Holland als geheel 
versterken.

De verschillende projecten hangen nauw met elkaar samen en door die 
samenhang te benutten, wordt het geheel meer dan de som der delen. 
In deze ruimtelijke visie wordt de samenhang toegelicht en uitgewerkt in 
een aantal ruimtelijke opgaven. Alles is gericht op versterking van diversi
teit en kwaliteit met de Oude Rijn als verbindend kralensnoer.
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In de afgelopen decennia zijn de gemeenten in het gebied van Leiden tot en met Katwijk naar elkaar toe ge
groeid. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal, cultureel en economisch. Vandaag kunnen we spreken van een 
voelbare stedenband waarin de gemeenten langs de Oude Rijn zich gezamenlijk oriënteren op hun positie 
in het grotere verband van Randstad Holland. Vanuit die cohesie kijken we naar de toekomst. Een toekomst 
waarin kansen worden benut en bedreigingen afgewend.

Met de vorming van de regio Holland Rijnland is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. De 
regio heeft afgesproken dat er voor de As Leiden Katwijk een integrale ruimtelijke visie moest komen om een 
aantal beeldbepalende projecten letterlijk samen te vatten. Bovendien heeft de provincie Zuid-Holland het 
perspectief van de As Leiden Katwijk opgenomen in het streekplan. Dat heeft de basis voor een vruchtbare 
samenwerking kracht bijgezet. De nieuwe regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland hebben een 
programmabureau opgericht, waarin de planvorming ter hand is genomen. Door in één organisatie samen 
te werken is een zeer effectief proces ontstaan waardoor in korte tijd de ruimtelijke visie is gemaakt die thans 
voor u ligt.

De visie is opgebouwd vanuit de lagenbenadering. De groenblauwe onderlaag is daarmee sturend voor ver
dere ontwikkeling van de regio. De kenmerkende kwaliteiten van de Oude Rijn, de strandwallen en de cultuur
historische elementen die de rijke geschiedenis van dit gebied levend houden, inspireren tot nieuwe ontwik
kelingen. Deze kwaliteiten bepalen ook de voorwaarden voor een zorgvuldige inpassing. Zo is een denklijn 
ontstaan waarin gebiedsontwikkelingen, zoals de locatie Valkenburg en de Oostflank Leiden, kunnen worden 
ingebed. Die denklijn kan helpen de nieuwe infrastructuur van ondermeer Rijnlandroute en RijnGouweLijn 
zo te detailleren, dat de groenblauwe structuren worden gerespecteerd en richting geven aan verstedelijking. 
Aldus ontstaat er door combinatie van oude kwaliteiten en nieuwe programma’s een gebied waarin de steden
band sterker tot zijn recht komt en dat als geheel een waardevolle bijdrage levert aan de concurrentiepositie 
van Randstad Holland.

De ruimtelijke visie is compleet, maar niet klaar. De visie formuleert vanuit de beschreven kwaliteiten voor
waarden voor de belangrijkste opgaven. Hiermee kan de discussie over de toekomst van het gebied met alle 
relevante partijen worden gevoerd vanuit een sterke gezamenlijk geformuleerde kwaliteit. Wij zijn trots op dit 
resultaat van de nieuwe samenwerking, zowel in de nieuwe regio, als tussen de regio en de provincie. Maar 
we realiseren ons ook dat de ambitieuze plannen alleen tot stand kunnen komen als we deze samenwerking 
vast weten te houden.

Stuurgroep As Leiden Katwijk,

Jeltje van Nieuwenhoven (voorzitter), 

Ron Hillebrand,

Jos Wienen
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De As Leiden Katwijk is de verstedelijkte zone langs de monding van de Oude Rijn, van Zoeterwoude tot het 
strand van Katwijk. In dit gebied willen we de verdere verstedelijking van de regio concentreren om daarmee 
het groene buitengebied zoveel mogelijk te sparen. De mogelijkheid daarvoor is er, omdat het gebied een aan
tal kwaliteiten heeft op het vlak van wonen, werken en recreëren, die aanvullend zijn op wat Randstad Holland 
elders al biedt. Ook de ligging op het scharnierpunt van de Noordvleugel en de Zuidvleugel geeft dit gebied 
concurrentiekracht. In deze ruimtelijke visie geven we lopende projecten een zodanige plek, dat het geheel 
meer wordt dan de som der delen.

i .i . Het gebied
Het gebied van de As Leiden Katwijk ligt in de regio Holland Rijnland en 

omvat de kernen van Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, Leiden, Oegstgeest, 

Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude. De begrenzing van het gebied 

volgt niet de gemeentegrenzen, maar geeft globaal de grenzen van de 

verstedelijking weer. Aan de zuidzijde van het gebied ligt een zone met bossen 

en landgoederen die het Groene Hart verbindt met de Wassenaarse duinen, aan 

de noordzijde bevindt zich de Bollenstreek, aan de oostzijde ligt het Groene 

Hart en aan de westzijde de zee. Het is een gebied van circa 8600 hectare in 

oppervlakte en er wonen een kwart miljoen mensen. De benedenloop van 

de Oude Rijn met haar bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke 

waarden is de verbindende lijn. Historisch vindt de sterke verstedelijking haar 

oorsprong in de aanwezigheid van deze rivier.

In de komende jaren moet in ditzelfde gebied een immense opdracht worden 

gerealiseerd. Rond de 70% van de 33.000 tot 36.000 woningen die in de regio 

nodig zijn, 150  hectare bedrijventerrein en naar verwachting 360.000 vier

kante meter kantoorvloer. De infrastructuur wordt versterkt en groengebieden 

worden beschermd en verder ontwikkeld. In deze ruimtelijke visie schetsen we 

een beeld waarin deze opgave wordt gerealiseerd en waarbij de Oude Rijn het 

gebied als geheel een identiteit geeft.

De As Leiden K atw ijk  bestaat uit een band van kernen langs de Oude R ijn . Door dit gebied als geheel 
verder te ontwikkelen, kunnen specifieke kwaliteiten beter tot hun recht komen.

1.2. De opdracht
De gecoördineerde ontwikkeling van de band van steden langs de Oude Rijn 

kent een lange voorgeschiedenis. Aanvankelijk werden vooral de verschillen 

tussen de kernen benadrukt, maar sinds enkele decennia ziet men in, dat de 

regio alleen kwaliteit kan realiseren als er samenwerking plaatsvindt.

Dat inzicht heeft in november 2002 geleid tot een Programma van Afspraken 

dat is vastgesteld door de provincie Zuid-Holland en de Regio Holland Rijnland 

i.o. (toen nog Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek). Belangrijke delen van het 

Programma van Afspraken hebben betrekking op de As Leiden Katwijk.

De doelen van de regiopartijen zijn daarbij:

• Openhouden van de Bollenstreek en het Groene Hart.

• Handhaven van een robuuste ecologische zone van het Groene Hart naar 

de duinen tussen Wassenaar en Leiden-Katwijk.

• Realiseren van de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute.

• Opvangen van de eigen woningbehoefte in de regio (migratiesaldo nul).

• Revitaliseren van bestaande en ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen.

• Duurzaam bebouwen van vliegveld Valkenburg.

Om deze doelen met succes te bereiken hebben de provincie Zuid-Holland 

en de Regio Holland Rijnland de Stuurgroep As Leiden Katwijk ingesteld.

De Stuurgroep As Leiden Katwijk heeft gevraagd om een integrerende 

ruimtelijke visie. Deze moet sturing geven aan een uitvoeringsprogramma en 

een goede regie.

Het gebied uan de as Leiden Katwijkoverschrijdtgemeentegrenzen.
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i-3- De uitwerking
De provincie en de regio zien de As Leiden Katwijk als een zelfstandige ag

glomeratie met een aantal bijzondere kwaliteiten: de groenblauwe structuur, de 

cultuurhistorie, de positie in het netwerk van Randstad Holland, het gevari

eerde stedelijke palet en de kennisintensieve bedrijvigheid. De oeroude logica 

van het gebied wordt gevormd door de structuur van strandwallen en strand

vlaktes, doorbroken door de Oude Rijn. Dit heeft de oriëntatie van wegen en de 

locatie van nederzettingen altijd bepaald. Straks wordt deze logica aangevuld 

met nieuwe infrastructuur van RijnGouweLijn en Rijnlandroute. Dat levert een 

nieuw raamwerk op. We willen de ontwikkeling van dit raamwerk zo geleiden 

dat het de meeste kansen biedt voor uitbouw van de bijzondere kwaliteiten. 

Door die kansen te benutten, kunnen we in het gebied een stap vooruit zetten. 

Er ontstaat een diverse stedelijke as, waarbij de groen-blauwe kwaliteiten en de 

structuur van de Oude Rijn zorgen voor een vanzelfsprekende geleding.

Rond de 70% van de woningbouwopgave van Holland Rijnland kan in de As 

Leiden Katwijk worden gerealiseerd. De woningen die nodig zijn, willen we 

vooral in bestaand verstedelijkt gebied en op vliegveld Valkenburg realiseren 

zodat het buitengebied groen blijft. De woningbouw kan worden benut om de 

variatie van woonsferen die er nu al is, te versterken. Samen met de aanwezige 

cultuurhistorische rijkdom en het strand levert dit de basis voor een uitstekend 

vestigingsklimaat voor bedrijvigheid, vooral in de kennisindustrie: lifescience, 

ruimtevaart, het bollencomplex en toerisme. Daarmee kan de As Leiden Kat

wijk een waardevolle bijdrage leveren aan de concurrentiepositie van Randstad 

Holland als geheel. Binnen de regio profiteren ook andere sectoren van de 

groei. Ook die willen we faciliteren, zodat er een evenwichtige economische 

structuur kan ontstaan. Goede bereikbaarheid op regionaal en bovenregionaal 

schaalniveau is voor dit alles een must. De nieuwe knooppunten die met de 

nieuwe infrastructuur ontstaan, kunnen intensief worden gebuikt voor wonin

gen, kantoren en bovenlokale voorzieningen. Natuurgebieden, cultuurhisto

rische elementen en de Oude Rijn moeten optimaal bereikbaar worden voor 

wandelaars, fietsers en recreatievaart.

1.4. De functie van de ruimtelijke visie
De ruimtelijke visie brengt de programma’s van de As Leiden Katwijk zowel 

in financiële als ruimtelijke zin onder één paraplu. Hierdoor kan de discussie 

over de toekomst van het gebied niet alleen binnen het gebied worden gevoerd, 

maar vooral ook in Zuidvleugelverband en op rijksniveau. Heel praktisch biedt 

de ruimtelijke visie een kader waarmee afzonderlijke projecten qua inzet en 

fasering op elkaar kunnen worden afgestemd. Varianten kunnen met elkaar 

worden vergeleken. In de uitwerking kunnen we bijsturen. Door de projecten 

in hun samenhang te beschouwen ontstaan mogelijkheden voor het realiseren 

van meerwaarde, zoals meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit. De 

gemeenten in de As Leiden Katwijk kunnen onderdelen van hun beleid afstem

men op het totaal.

1.5. Opdracht en leeswijzer
Deze ruimtelijke visie is bedoeld voor bestuurders van de provincie, de Regio 

Holland Rijnland en de Zuidvleugel van Randstad Holland. We vragen u met 

de visie in te stemmen, zodat deze vervolgens inhoudelijke sturing kan geven 

aan programma’s en projecten. De visie bouwt voort op eerdere ruimtelijke 

visies en plannen van provincie en regio. De projecten die deze visie samen

bindt, zijn deels al in ontwikkeling en tijdens het maken van de visie hebben 

nieuw verworven inzichten hun weerslag op de uitvoering gehad. De waarde 

van de visie ligt primair in de verdere uitwerking van de opgaven voor de As 

Leiden Katwijk, maar bestaat ook uit het debat dat aan het uitbrengen van deze 

publicatie vooraf is gegaan. De provincie en de regio dragen gezamenlijk de 

verantwoordelijkheid voor het project As Leiden Katwijk en de uitwerking van 

de in de ruimtelijke visie gemaakte afspraken en opgaven.

De ruimtelijke visie is in twee delen opgebouwd. In het eerste deel beschrijven 

we het gebied met al zijn kwaliteiten. We geven aan op welke vragen een ant

woord moet komen en welke kansen we zelf voor dit gebied zien, leidend tot 

een integrale visie op de toekomst van het gebied.

Het tweede deel bevat een uitwerking van de visie. Eerst beschrijven we een 

werkwijze waarmee het mogelijk is om ontwikkelingen, kansen en kwaliteiten 

te combineren. Vervolgens maken we die werkwijze concreet. We beschrijven 

de opgaven binnen de nog te starten en de al lopende projecten.

Het laatste hoofdstuk bestaat uit een uitvoeringsstrategie met een prioriteits

stelling. De bijlagen bevatten een kwantitatieve uitwerking van de program

ma’s voor wonen, kantoren, bedrijventerreinen en groenblauw en een overzicht 

van gebruikte literatuur.
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Nieuwe injrastructuur levert een nieuiv raamiverk op. Het is de ambitie de ontwikkeling van dit raamwerk zo te geleiden dat het de beste kansen oplevert voor uitbouw 

van de kernkwaliteiten van de As Leiden Katw ijk.
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Nieuwe ontwikkelingen voor de As Leiden Katwijk vinden hun motief in problemen en kwaliteiten die het 
gebied vandaag laat zien. Sterker nog: nieuwe ontwikkelingen hebben alleen kans van slagen als ze een op
lossing bieden voor actuele problemen en aansluiten bij de karakteristieken van het gebied. In dit verband 
zijn de gebrekkige bereikbaarheid, de verrommeling op sommige plekken en het gebrek aan ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen relevant. Maar het gaat evenzeer om de rijke cultuurhistorie en de bestaande natuur- 
en landschapswaarden. In dit hoofdstuk geven we aan welke kwaliteiten bepalend moeten zijn voor de ont
wikkelingen in de komende jaren. Welke problemen doen zich voor en welke kansen liggen er? We bespreken 
achtereenvolgens de ondergrond, netwerken en de occupatiepatronen.

De bestaande kenmerken van ondergrond, netiverken en occupatiepatronen bepalen melke 

ontwikkelingen in de toekomst mogelijk zijn.

2.i. Ondergrond (tijdsdynamiek 50 tot 500 jaar)

LAND

Het gebied van de As Leiden Katwijk wordt gekenmerkt door een reliëf van 

strandwallen en strandvlaktes. Dit reliëf volgt de richting van de kust. Haaks 

op deze noord-zuidstructuur staat het oost-west gerichte mondingsgebied 

van de Oude Rijn. Dat zorgt voor een bijzondere discontinuïteit in de conti

nuïteit van het kustlandschap. De vormende krachten van de zee, de rivier en 

het venige achterland en het ingrijpen door de mens hebben in de loop der 

eeuwen een palet van zeven kenmerkende landschappen doen ontstaan:

• de zee

• het oude duinlandschap van strandwallen en strandvlakten

• het jonge duinlandschap van zeereep en duingebied

• het rivierenlandschap met mondingsvlakte en oeverwal van de Oude Rijn

• het veenweide landschap

• het landschap van de Hollandse Plassen

• hetdroogmakerijenlandschap

Gezamenlijk maken ze een specifiek kustlandschap; de genius loei (aard van de 

plek) van deze regio. Op de hogere gedeelten bevinden zich bossen en landgoe

deren in een strook die zich uitstrekt van het Westland tot het Kennemerland. 

De lagere, natte delen van de strandvlaktes en mondingsvlakte van de Oude 

Rijn zijn voor een groot deel verstedelijkt en bestaan daarnaast uit open groene 

ruimte die wordt gebruikt voor de landbouw. De belangrijkste natuurgebieden 

en watergangen maken deel uit van het groenblauwe raamwerk van de Zuid- 

vleugel en zijn daar op verschillende plekken mee verbonden. Aan de zuidkant 

is een verbinding van de duinen via de Duivenvoordecorridor naar het Groene 

Hart en aan de noordzijde van de duinen naar de Hollandse Plassen.

De landschappelijke kwaliteiten zijn niet meer overal goed zichtbaar en door 

rommelige verstedelijking en verkaveling zijn natuur en groen nogal versnip

perd. Stedelijke kwaliteiten zijn vaak niet gekoppeld aan landschappelijke 

kwaliteiten, ook al liggen daarvoor verschillende kansen.

WATER

Het watersysteem is in de gehele As Leiden Katwijk dominant aanwezig: de 

zee, de Hollandse Plassen, Leiden als één van de oudste Hollandse watersteden 

en de Oude Rijn. Deze rivier zorgt voor een samenhang in het systeem en is 

cruciaal voor de afwatering van een groot deel van West-Nederland. Hier stro

men de watergangen van de lage strandvlaktes op af. Ook de gegraven kanalen, 

grachten en zandwinplassen zijn op deze rivier aangehaakt. Naast de Oude Rijn 

heeft ook de Vliet een historische betekenis en een bijzondere landschappelijke 

ligging naast een strandwal. Monumentale bebouwing, enkele landgoederen 

en beplanting kenmerken de Vlietzone.

Het grondwatersysteem vormt de overgang van zout zeewater naar zoet 

veenwater. In het duingebied bevindt zich een natuurlijke zoetwaterbel die 

druk geeft tegen de indringing van zeewater. Vanuit deze zoetwaterbel kwelt 

schoon zoetwater op in de binnenduinrand van een veel betere kwaliteit dan het 

boezemwater van de Oude Rijn. Op korte termijn is het watersysteem kwalita

tief en kwantitatief toereikend en biedt het volop aanknopingspunten voor de 

ruimtelijke ontwikkeling van de As Leiden Katwijk. Op langere termijn moeten 

we rekening houden met zeespiegelstijging, verzwaring van de zeewering, 

verzilting van het achterland en met grotere pieken in overschot en tekort aan 

neerslagwater.

CULTU U RH ISTO RIE

In de loop der eeuwen heeft de mens zijn stempel op het landschap gedrukt. De 

eerste permanente bewoning dateert van 2500 jaar voor Christus en vond plaats 

op de hogere gronden. Vele eeuwen later vormde de Oude Rijn een onderdeel 

van de Limes: de noordgrens van het Romeinse Rijk. Aan de zuidkant van de 

rivier lagen verschillende castella (forten). Eén daarvan, de Brittenburgh, zou 

ooit verzwolgen zijn door de zee en moet nu ergens ten westen van Katwijk 

worden gezocht. In de vroege Middeleeuwen werd een begin gemaakt met de 

ontginning van de natte veenweidegebieden en de natte overstromingsvlakten. 

Eén van de eerste ontginningen is de Boterhuispolder met zijn zogenoemde 

blokverkaveling waarin de loop van oude veenstroompjes nog te herkennen is. 

Langs de rivier vestigden zich pioniers en ontstonden bebouwingslinten. Later 

werden op grote schaal watermolens ingezet om de vernatting van het gebied 

onder controle te houden. Diverse droogmakerijen werden aangelegd, met als
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Het gebied uan de As Leiden Katw ijk kent een reliëf uan strandballen en strandulaktes.
Dit reliëf wordt onderbroken door de mondingsulakte uan de Oude Rijn .
Op dit kruispunt is een palet uan zeuen kenmerkende landschapsstructuren ontstaan die samen 
een specifiek kustlandschap uormen.

één van de eerste de Kleine Hemmeerpolder bij Warmond. Leiden had al vroeg 

een grote betekenis. In 1575 werd hier de eerste universiteit van Nederland 

gesticht en tijdens de Gouden Eeuw beleefde de sleutelstad een grote bloei. 

Veel later, in de twintigste eeuw, hebben twee verstedelijkingsgolven het land- 

schap sterk veranderd. In die tijd is ook het gras- en akkerland voor een groot 

deel getransformeerd naar bollenteelt en glastuinbouw.

Deze lange en bewogen geschiedenis maakt dat het gebied cultuurhistorisch 

interessant is. De watergangen hebben een bijzondere waarde en de kans op 

archeologische vondsten is groot. Er staan cultuurhistorisch interessante

De belangrijkste natuurgebieden en watergangen maken deel uit uan het groenblauwe 
raamwerk uan de Zuiduleugel.

gebouwen: windmolens, landgoederen en tientallen historische gebouwen in 

Leiden, waaronder die van de universiteit. Ook verkavelingspatronen en gebou

wen van recenter datum zijn soms cultuurhistorisch van waarde, waaronder 

karakteristieke gebouwen op en rond vliegveld Valkenburg.
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Verbindingen van noord n aarzu id  zijn dominant in het gebied. Deze volgen de richting van de 
stranduiallen. Oost-ivestgeoriënteerde verbindingen zijn veel zivakker.

2.2. Netwerken (tijdsdynamiek 25 totioojaar)

INFRASTRUCTUUR

Van oudsher was het gebied via de Oude Rijn goed ontsloten in oost-wes- 

trichting. Aan die ontsluiting dankt het zijn vroege bloei. Nu wordt de rivier 

eigenlijk alleen nog gebruikt door recreatievaart en voor transport van zand, 

grint en cement. Wegen en spoorlijnen werden van oudsher aangelegd op de 

hoger gelegen noord-zuid georiënteerde strandwallen. In de loop der jaren 

heeft de ontsluiting over de weg het gewonnen van die over water. Daarmee 

is de ontsluiting in noord-zuidrichting dominant geworden. De belangrijkste 

wegen zijn de A4, de A44 en in mindere mate de N441 (Wassenaarse weg). 

Deze verbinden het gebied met de Noordvleugel en de Zuidvleugel van Rand

stad Holland. Net als de autowegen is ook de belangrijkste spoorweg (Den 

Haag-Haarlem/Schiphol) noord-zuid gericht. De ontsluitingen in oost-wes- 

trichting zijn zwak ontwikkeld: slechts de N206 zorgt voor een kortsluiting 

tussen de A4 en A44 en zorgt voor een regionale verbinding tussen Leiden 

en Katwijk. De enige oost-west georiënteerde spoorverbinding, deels over 

één spoor, verbindt Gouda/Woerden met Leiden, maar gaat nog niet verder. 

Doordat de capaciteit van de oost-west gerichte verbindingen ontoereikend 

is, is er in feite nauwelijks sprake van een netwerk, maar van een stelsel van 

parallelle wegen.

KNOOPPU N TEN

Op plekken waar verbindingen elkaar kruisen zijn economische en culturele 

centra ontstaan. Van oudsher zijn de binnenstad van Leiden en de kern van 

Katwijk ontstaan op belangrijke punten aan de Oude Rijn. Later hebben vooral 

ook de knooppunten bij station Leiden Centraal, station Leiden-Lammen-

De stedelijke as kent drie typische sferen: centrumgebied, tuinengebied en kustgebied.

schans, de kruising van de A44 en de N206 (Leiden-West) en de kruising van 

de A4 en de N u  (Leiden-Oost) betekenis gekregen. Naarmate de oost-west 

gerichte verbindingen meer capaciteit hebben gekregen, is de vervoerswaarde 

op de knopen toegenomen. Mogelijkheden om daarmee ook de plaatswaarde 

van de knopen te verhogen, zijn nog niet volledig benut.

2.3. Occupatiepatronen (tijdsdynamiek io tot 40 jaar)

G RO N D G EB R U IK

De oorspronkelijke nederzettingen in de As Leiden Katwijk laten een grote 

mate van verscheidenheid zien: kustnederzetting, landgoed, riviernederzet- 

ting (stroomruglint en dijklint), strandwalnederzetting en stad. Wie van oost 

naar west door de As Leiden Katwijk reist, kan deze verscheidenheid aflezen 

aan een driedeling in het grondgebruik. In het oosten ligt het verstedelijkte 

Leiden gekoppeld aan Oegstgeest met de regionale en bovenregionale voor

zieningen. Leiden is uitgegroeid tot een universiteitsstad met een kennis

potentieel van nationale allure. In het midden ligt een tuinengebied met de 

dorpskernen van Valkenburg, Rijnsburg en Katwijk aan de Rijn. Deze strook 

is al eeuwen in gebruik voor tuinbouw en de teelt van bollen. In de loop van de 

jaren is veel vollegrondsteelt omgevormd tot glastuinbouw. Aan de noord

zijde, met het veilingcomplex Flora Holland en het areaal glas bij Rijnsburg, 

sluit het gebied aan bij de Greenport. Het bollencomplex in de regio Holland 

Rijnland is één van de vijf in de nota Ruimte genoemde greenports: locaties 

met tuinbouwfuncties van internationaal belang. De westelijke strook omvat 

de kustplaatsen Katwijk en Noordwijk met hun oriëntatie op de zee. Toerisme 

en congresbezoek voeren hier de boventoon. Het grondgebruik verklaart voor
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een deel de nog altijd voelbare verschillen tussen de kernen. De diversiteit van 

het grondgebruik maakt het gebied aantrekkelijk. Een probleem is de verrom- 

meling en het gebrek aan fysieke ruimte om met behoud van diversiteit nog 

meer woningen, bedrijventerreinen en kantoren te realiseren.

VERSTEDELIJKING

Woningen zijn van oudsher gebouwd op de hogere gedeelten van het land- 

schap. De fraaie landgoederen op de strandwallen houden deze geschiedenis 

levend. Daarbij heeft de Oude Rijn als transportader dit gebied altijd aantrek

kelijk gemaakt voor bewoning en voor de vestiging van steen- en cementfa

brieken. Opvallend is dat alle kernen oorspronkelijk aan één kant van de Oude 

Rijn liggen. Alleen Leiden heeft vanaf het begin de rivier in haar stedelijk 

weefsel opgenomen. In de loop der tijd heeft de rivier haar prominente functie 

verloren. Bij latere verstelijking speelde ze nauwelijks een rol. Nu mondt de 

Oude Rijn bijna achteloos in zee uit en is er langs de oevers op veel plaat

sen een rommelig beeld ontstaan. De rivier is tot de achterkant van de stad 

geworden; oude jaagpaden zijn verdwenen en veel van de ooit openbare oevers 

zijn niet meer openbaar toegankelijk. Met de groei van Leiden en later van de 

omliggende kernen Katwijk, Valkenburg, Rijnsburgen Voorschoten, is langs 

de rivier een stedenband ontstaan. De ruimtelijke logica hiervan is gelegen in 

de Oude Rijn, maar de functionele logica van de stedenband dateert pas van 

de laatste vijftig jaar waarin de kernen zijn vergroeid tot een samenhangend 

stedelijk netwerk.

Aanvankelijk oriënteerden alle nederzettingen in het gebied zich op de Oude R ijn . 
De hoger gelegen stroomruggen, dijken en strandballen werden bebouwd.
Later is de riuier verworden tot de achterkant van de stad.

Bebouwingsgrens tot 18 5 0 .

RANDSTAD HOLLAND

Met een kwart miljoen inwoners is de As Leiden Katwijk op de schaal van 

Randstad Holland een kleine agglomeratie. Deze ligt strategisch op het schar

nier tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel met Schiphol in de nabijheid. 

Ook de regio Utrecht krijgt voor dit gebied steeds meer betekenis. De cen

trumpositie van de As Leiden Katwijk resulteert in een overwegende woon

functie en een hoog aandeel forenzen. Maar de kenniseconomie is duidelijk in 

opmars: lifescience, ruimtevaart en kennisintensieve delen van het bollen

complex. Daarmee voegt de As Leiden Katwijk bijzondere kwaliteiten toe aan 

de concurrentiekracht van Randstad Holland als geheel. Ook de bijzondere 

woonmilieus in het gebied, de Universiteit van Leiden en het congrescluster 

van Noordwijk zijn in dat perspectief van grote waarde.

2.4. Vijfkernkwaliteiten
Samenvattend springen met de analyse van het gebied van de As Leiden Katwijk 

v ijf kenmerkende gebiedskwaliteiten in het oog. Vijf kwaliteiten die het gebied 

tot een bijzondere schakel in Randstad Holland maken. Deze kernkwaliteiten 

vormen de input voor het denken over de verdere ontwikkeling van het gebied.

VIJF KERNKWALITEITEN

Grondgebied Hoge natuur- en recreatiewaarden

Cultuur en identiteit Hoge cultuurhistorische waarden en de Oude Rijn 

als identiteitsdrager

Netwerkpositie Centraal tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel

Stadslandschap Gedifferentieerde woonmilieus: stad, tuin&dorp 

en kustplaats

Economie Kennisintensieve bedrijvigheid: lifescience,

ruimtevaart en onderdelen van het bollencomplex
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Bebouwingsgrens tot 2 0 0 5 .Bebouwingsgrens tot 19  5 o .

De diversiteit van het grondgebruik m aakt het gebied aantrekkelijk. Positionering As Leiden K atw ijk  in de Randstad Holland
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Verschillende trends en ontwikkelingen werpen hun schaduw ver vooruit. Daar moeten we in deze ruimtelijke 
visie zo goed als dat kan op anticiperen. De economie wordt creatiever en kennisintensiever. We moeten reke
ning houden met vergrijzing van de bevolking en met een verdergaande individualisering. Daarnaast vragen 
de regio Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland om in dit gebied te zorgen voor voldoende woningen 
en werklocaties. Ook daar moeteen antwoord op komen. Een aantal majeure projecten vormen zowel de aan
leiding als de uitwerking van deze visie. Die projecten moeten we inbedden. Want terwijl de visie in ontwikke
ling is, draait de wereld door.

3.1. Economische trends
Globalisering is een overheersende trend in de Nederlandse economie. Bedrij

ven doen zaken met steeds meer landen en delen van het productieproces 

worden elders in de wereld geplaatst. Dat wil niet zeggen dat ondernemingen 

‘footloose’ worden. Netwerken zijn van toenemend belang, evenals directe 

contacten. Dit wordt bevorderd door regionale specialisatie en clustervor- 

ming. Hiermee groeit ook het belang van stedelijke netwerken. De oude 

ruimtelijke en functionele indeling van losse steden wordt vervangen door 

een samenhangend stedelijk systeem met oude, maar ook met nieuwe centra 

waarin functies en specialiteiten elkaar aanvullen. De netwerkstad maakt meer 

en meer onderdeel uit van een mondiaal netwerk. Plekken in dat netwerk heb

ben niet alleen een locale, maar ook een globale betekenis. Voor de As Leiden 

Katwijk neemt het belang van de Zuidvleugel als samenhangend stedelijk 

netwerk toe. En andersom moet de As Leiden Katwijk rekening houden met 

gebiedsoverstijgende netwerkeigenschappen. In dit mondiale economische 

krachtenveld wordt de Nederlandse economie kennisintensiever en minder 

arbeidsintensief. Onze concurrentiekracht wordt bepaald door het vermogen 

om kennis te ontwikkelen, te vergaren en toe te passen. Daarbij is te zien dat 

grotere delen van de bedrijvigheid zich vestigen in kantoren o f  kantoorachtige 

omgevingen, liefst in de nabijheid van goed bereikbare knooppunten van het 

inffastructuurnetwerk. Een andere constatering is, dat het vestigingsklimaat 

en daarmee de economische concurrentiekracht van regio’s in toenemende 

mate wordt bepaald door de ‘quality o f  life’ . Bedrijven vestigen zich waar 

mensen willen wonen en mensen gaan wonen in plaatsen met een interessant 

aanbod op het gebied van cultuur, recreatie en vrije tijd.

In dit verband hebben we in de As Leiden Katwijk een aantal bijzonder sterke 

troeven: kennisintensieve economische speerpunten, een diversiteit aan 

woonmilieus, een omgeving met cultuurhistorische rijkdom, groenblauwe 

kwaliteiten en een aantrekkelijke kuststrook.

3.2. Demografische ontwikkelingen
De bevolkingsontwikkeling in de regio Holland Rijnland is sterk vergelijkbaar 

met die in Zuid-Holland en Nederland. Er zijn enkele kleine verschillen. Op 

dit moment zijn de oudere generaties iets minder sterk vertegenwoordigd 

dan in Zuid-Holland en in Nederland. De jongere huishoudens (tot 40 jaar) 

zijn in Holland Rijnland iets sterker vertegenwoordigd. Naar de toekomst zal 

de regio zich daardoor als geheel gemiddeld ontwikkelen. Zij zal geen extra 

accenten kennen als het gaat om processen als vergrijzing en ontgroening.

Dynam iek in de Randstad Holland.

BEVOLKINGSOMVANG NAAR LEEFTIJD IN  2 0 0 3  (IN  PROCENTEN)

Holland Rijnland Zuid-Holland Nederland

tot io jaar 1 2 , 3 1 2 , 3 1 2 , 4

10-20 jaar 1 2 , 5 1 2 , 2 1 2 , 1

20-30 jaar 13,3 13 ,0 1 2 , 4

30-40 jaar 16 ,2 16 ,3 16 ,2

40-50 jaar 15 ,0 14 ,8 15 ,1

50-60 jaar 13,1 13 ,0 13 ,4

60-70 jaar 8 ,3 8 ,4 8 ,8

70 jaar en ouder 9 ,3 9 ,9 9 ,7

totaal 100,0 100,0 100,0

Bron: CBS, 2004

3.3. Sectorale opgaven
De As Leiden Katwijk is één van de top-io projecten van het Zuidvleugel- 

programma 2 0 10-2 0 19 .1°  het Programma van Afspraken hebben de regio 

Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland voor dit gebied enkele ontwik

kelingslijnen uitgezet. Verschillende sectorale opgaven zijn bepalend voor de 

toekomst van het gebied.
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RjjnGouweLijn oost en west
Hoogfrequent lightrail ueruoer; stedelijke concentratie 
bij stations ontsluiting Valkenburg

Locatie vliegkamp Valkenburg
2 0 0 0 -10 0 0 0  w oning en ; landschapsontiuikkeling;
RijnGomoeLijn; Rijnlandroute; kantoren en voorzieningen bedrijfsterrein

Knoop Leiden west
Hoogwaardige  knoopontivikkeling; wonen, werken en recreeren;
Top institutenmilieu; LUM C en bio- en lifesciences; Bedrijfsterrein Rijnfront zuid; 
woningen Rijnfront noord

Stedenbaan / Leiden CS
Hoogfrequent treinuervoer; hoogwaardige  overstapmachine; 
stedelijke concentratie rondom stations; toplocatie kantoren

Rijnlandroute
Verbinding A 4-A 44 ; verbinding A 44 -N 2 0 6 ; 
ontsluiting Valkenburg; ontsluiting Oostkant Leiden

Oostflank Leiden
^  c ,  •  w  Knoopontwikkeling met: kantoren, bedrijfsterrein, woningen, 

station RijnGouweLijn, aansluiting Rijnlandroute

GROENBLAUW E KWALITEIT

De groenblauwe structuren in de As Leiden Katwijk moeten worden versterkt. 

De Oude Rijnzone (Limes) geldt daarbij als waardevol structurerend landschap

pelijk element met hoge archeologische verwachtingen. Verder gaat het in het 

bijzonder om de landgoederenzone, de zuidelijke en westelijke buffers bij Val

kenburg, de verbinding Vlietlanden-Kagerplassen en de robuuste ecologische 

zone van het Groene Hart naar de duinen tussen Wassenaar en de As Leiden 

Katwijk. Door verstedelijking geconcentreerd te houden, blijven de Duin- en 

Bollenstreek en het Groene Hart open. Routes voor langzaam verkeer die de 

groenblauwe structuur voor recreatie ontsluiten, moeten worden versterkt.

van de provinciale en regionale woonvisie zal rond de 70%  van deze woning

bouwopgave in de As Leiden Katwijk worden gerealiseerd.

W ERKEN

De regio heeft behoefte aan 360.000 bruto vierkante meter vloeroppervlak 

kantoren. Vrijwel het gehele programma moet binnen de As Leiden Katwijk 

worden gerealiseerd. Ook is er behoefte aan netto 150 hectare bedrijventerrein. 

Daar staat slechts een beperkt aanbod tegenover. Voor 40 tot 100 hectare moet 

nog ruimte worden gevonden.

BEREIKBAARHEID

De interne en externe bereikbaarheid wordt verbeterd met de aanleg van de 

RijnGouweLijn en de Rijnlandroute. Het regionale fietspadennetwerk wordt 

gecompleteerd en er zijn twee nieuwe transferia gepland bij de Knoop Leiden- 

West en bij de Oostflank van Leiden. Verder wordt het concept Stedenbaan 

Zuidvleugel uitgewerkt met inpassing in de ontwikkeling van het station 

Leiden Centraal.

W ONEN

Bij de woningbouwopgave is een migratiesaldo van nul het uitgangspunt. Dat 

wil zeggen dat de omvang van de opgave wordt bepaald door de groei van de 

bevolking (geboorteoverschot) plus het saldo van de migratie uit en naar het 

buitenland. Ervan uitgaande dat ook het binnenlandse migratiesaldo nul is, 

resulteert dit in een kwantitatieve opgave voor de gehele regio Holland Rijn

land van 33.000 tot 36.000 nieuwe woningen in de periode 2000-2020 en naar 

schatting 14.000 nieuwe woningen in de periode 2020-2030. Als uitvloeisel
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3.4. Projecten in ontwikkeling
Een aantal grote projecten is in ontwikkeling. Ze vormen de directe aanlei

ding om deze ruimtelijke visie te maken. Door de projecten met elkaar in 

verband te brengen, komt de uitwerking ervan in een groter kader te staan en 

ontstaan er mogelijkheden voor het realiseren van synergie. Het gaat om de 

volgende projecten:

• De RijnGouweLijn (Oost en West)

• De Rijnlandroute

• De Knoop Leiden-West (inclusief het lifescience-cluster)

• Leiden Centraal

• De Oostflank Leiden

• Herontwikkeling van vliegveld Valkenburg

Voor sommige projecten zijn aparte projectorganisaties aan de slag, andere 

worden geleid door gemeentelijke organisaties. De projecten zijn in verschil

lende stadia van uitvoering. Een aantal bevindt zich nog in de initiatieffase, 

terwijl andere al deels zijn gerealiseerd.
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De interne en externe bereikbaarheid wordt verbeterd.

In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2 0 2 0  (RPSV 2020) ivordt een 
ruimtelijk beeld geschetst van de As Leiden K atw ijk  a ls belangrijk onderdeel van 
deZuidvleugel.

Groenblauwe structuren dienen te worden versterkt.

Globale aanduiding van bouwlocaties met in rood herstructurering, oranje: bin
nen stedelijke verdichting en groen: uitleglocaties.

Bij de grote knooppunten in de As Leiden Katw ijk wordt de kantooropgave 
verwezenlijkt. Een deel van de opgave wordt verspreid in de as gerealiseerd.

Globale aanduiding van te herstructureren en nieuwe bedrijfsterreinen.
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Wij zien de As Leiden Katwijk als een samenhangend stedelijk netwerk met de Oude Rijn als leidraad. Een 
compacte stedelijke as met drie sferen: centrumstad, tuin&dorp en kustplaats, elk met eigen functies en verste- 
delijkingsvormen. De contramal van deze as bestaat uit een groene rand met gevarieerde landschappen en vol 
met cultuurhistorische schatten. De centrale ligging tussen economische polen in Randstad Holland, de vari
atie in woonmilieus en een hoogwaardig kennisintensief potentieel maken het gebied ook naar de toekomst 
vitaal. De kwaliteit van het gebied staat echter onder druk vanwege enkele nijpende problemen. Met een reeks 
grote ruimtelijke projecten lossen we die op. Maar er is meer. Door de projecten in het perspectief van een 
ambitieuze toekomstvisie te plaatsen, is het mogelijk nieuwe kansen te identificeren en te benutten. We willen 
de groenblauwe kwaliteiten waar mogelijk versterken en de grote projecten met elkaar combineren zodat het 
geheel meer wordt dan de som der delen. Dan is het mogelijk een flinke stap vooruitte zetten. In dit hoofdstuk 
beschrijven we de vier belangrijkste elementen van deze visie.

4.1. Leefbaarheid
De leefbaarheid in het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald door 

landschappelijke waarden en cultuurhistorische identiteit. De gevarieerde 

natuur, gecombineerd met eeuwenoude tradities, vormt de rijke en onver

vangbare basis die andere ontwikkelingen kansrijk maakt. Temidden van de 

Zuidvleugel is deze structuur immers uniek. De As Leiden Katwijk profiteert 

van alle dichtbijgelegen voorzieningen van Randstad Holland, terwijl veel 

plekken nog steeds een landelijke uitstraling hebben: een diversiteit aan land

schappen en plaatsen dichtbij zee. Wie goed kijkt, ziet de begrenzing van het 

Romeinse Rijk en de verschillende manieren waarop de mens in de geschiede

nis het landschap gebruikte: van vissersdorp tot badplaats, strandwallen met 

landgoederen, zanderijlandschappen met de bollencultuur en de overgang 

naar het Groene Hart en de Hollandse Plassen. De hoge natuurlijke, recrea

tieve en cultuurhistorische waarden hebben we in paragraaf 2.4 aangeduid als 

kernkwaliteiten van de As Leiden Katwijk. Het is mogelijk die kernkwaliteiten 

beter voor de leefbaarheid in het gebied te benutten. Op sommige plekken 

moet die structuur worden gerepareerd. Zo zijn de oevers van de Oude Rijn 

op nogal wat plekken verrommeld o f  niet meer voor publiek toegankelijk.

Dat moet worden hersteld. De versnippering van groen en natuur willen we 

voorkomen en waar nodig herstellen en de landgoederenzone willen we beter 

bereikbaar maken.

De As Leiden K atw ijk  is rijk aan  natuur en cultuurhistorie. D at is de u it te bouwen kwaliteit.
In onze uisie b lijft het buitengebied fjroen en is de Oude Rijn het kralensnoer w aarop een diversiteit 
aan  landschappen en woonmilieus zich oriënteert.
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Het netwerk wordt uersterkt met de RijnGouweLijn, de Rijnlandroute, het concept Stedenbaan en betere routes voor langzaamuerkeer. In deze ruimtelijke uisie uormen de oude en de nieuwe infrastructuur samen 
een nieuwe functionele logica in het gebied met nieuwe plekken uoor stedelijke ontwikkelingen.

4.2. Bereikbaarheid
De wegverbindingen en spoorwegen in en rond de As Leiden Katwijk zullen in 

de komenden jaren aanzienlijk worden versterkt, zowel door uitbreiding van de 

infrastructuur als door een betere benutting ervan. Een randvoorwaarde voor de 

nieuwe en/of aan te passen infrastructuur is, dat deze op een maatschappelijk 

en ecologisch verantwoorde manier wordt ingepast en bestaande kwaliteiten 

in stand blijven. Met de nieuwe infrastructuur ontstaat een volwaardig netwerk 

met nieuwe locaties en knooppunten, waar nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

zijn. In deze visie krijgt het netwerk zodanig vorm, dat er inderdaad voldoende 

aanknopingspunten ontstaan voor ontwikkelingen die we in de komende

twintig jaar voorzien. Knooppunten willen we intensief benutten voor stede

lijke functies: wonen, werken en voorzieningen. Naarmate meer mensen bij 

stationslocaties moeten zijn, kan de trein een grotere rol spelen in de netwerk

stad. En hoe efficiënter de trein, des te beter kunnen de inwoners van de hele 

Zuidvleugel gebruik maken van de vele werkplekken, onderwijsinstellingen en 

voorzieningen. De netwerkpositie van de As Leiden Katwijk tussen de Zuidvleu

gel en de Noordvleugel van Randstad Holland, één van de vijf kernkwaliteiten 

van dit gebied, zal hierdoor sterker worden. Ook voor langzaamverkeer moet 

de infrastructuur worden verbeterd, vooral om landschappelijke en cultuurhis

torische kwaliteiten beter bereikbaar te maken.
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4.3. Wonen
De kwantitatieve woningbouwopgave bestaat uit 33.000 tot 36.000 woningen 

die tot 2020 in de regio Holland Rijnland moeten komen. Rond de 70%  van 

die woningen wordt in de As Leiden Katwijk weggezet, daarmee willen we de 

differentiatie van woonmilieus van de As Leiden Katwijk (stad, tuin&dorp en 

kustplaats) waar mogelijk versterken. De nieuwbouw biedt kansen om het 

woningbestand beter te laten aansluiten bij de woonvoorkeuren van onze hui

dige en toekomstige inwoners. We willen dat er voor hen voldoende te kiezen 

is en er een gezonde doorstroming is. Daarvoor moet het aantal woningen 

voor starters en ouderen worden uitgebreid. Verder is circa dertig procent 

sociale woningbouw nodig, ook in de nieuwbouw. Daarnaast willen we dat er 

wordt gebouwd in het dure segment: stedelijke en landelijke luxe woonmilieus 

voor vermogende woningvragers. Aan dure woningen zal meer behoefte zijn, 

naarmate hoogwaardige economische sectoren aantrekken. Voor wat betreft 

de locaties kiezen we zoveel mogelijk voor bestaand bebouwd gebied: eerst 

bouwen in centra en bij bestaande en nieuwe knooppunten van openbaar 

vervoer, dan elders in bestaand bebouwd gebied en pas als laatste aan de rand 

van bestaande kernen en op nieuwe locaties. Dat is niet de gemakkelijkste weg 

en er zal een toenemende druk op binnenstedelijke gebieden ontstaan.

Veel plekken zullen van functie moeten veranderen en dat is vaak complex. 

Toch kiezen we hiervoor, omdat de open buitengebieden dan inderdaad open 

zullen blijven.

Met de woningen die in de As Leiden K atw ijk  moeten worden gebouwd, is het mogelijk de bestaande 
diversiteit te vergroten.

De As Leiden K atw ijk  kent verschillende economische trekkers van form aat.
Deze genereren sp in-q ff waardoor een brede economische ontwikkeling kansrijk is.

4.4. Werken
De As Leiden Katwijk kent veelbelovende economische pijlers: lifescience, 

ruimtevaart, onderdelen van het bollencomplex en toerisme. Ook dat is een 

belangrijke kernkwaliteit. Die pijlers kunnen uitgroeien tot een stevige basis 

voor economische ontwikkeling. Groei is kansrijk doordat de bereikbaarheid 

wordt verbeterd en de verbindingen met de netwerkstad van de Zuidvleugel 

dus sterker worden. Ook de bouw van woningen die passen bij de woonwen

sen van draagkrachtige hogeropgeleiden draagt aan deze groeikans bij. Om de 

beoogde groei te accommoderen, willen we voor deze speerpunten specifieke 

kantorenlocaties en bedrijventerreinen mogelijk maken. In het verlengde 

van de groei van speerpunten, willen we ruimte scheppen voor toeleverende 

bedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening, waaronder ook de 

congressector. Enerzijds ontstaan deze bedrijven uit een spin-offvan de speer- 

puntbedrijven, anderzijds vormen ze een noodzakelijke basis om groei in de 

speerpunt-economieën te kunnen realiseren. Ruimte voor deze bedrijvigheid 

is ondermeer te vinden op reguliere bedrijventerreinen, op de snelweglocatie 

in de A4-zone, de stationslocatie Leiden Centraal en op overige locaties in 

het stedelijke gebied. Omdat de ruimte schaars is, zijn creatieve oplossingen 

nodig: selectiviteit en intensief ruimtegebruik.
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Hoe kunnen we de visie, zoals hiervoor beschreven, concreet maken? Hoe kunnen we de verschillende kern
kwaliteiten, ontwikkelingen, kansen en ambities matchen? Waar ontstaan de ruimtelijke opgaven die bepa
lend zijn voor de toekomst van de As Leiden Katwijk? De groen-blauwe structuur schept de voorwaarden. 
Door de kwaliteiten daarvan als het ware naar binnen halen, met elkaar te verbinden tot een groenblauw en 
cultuurhistorisch stramien, en te koppelen met de waterstructuur van de Oude Rijn, krijgt de stedenband een 
vanzelfsprekende geleding. Waar vervolgens de nieuwe projecten de basislogica van de ondergrond kruisen, 
ontstaan nieuwe kansen. Daar is een zorgvuldige uitwerking nodig. Door woon- en werklocaties op een goe
de manier in het netwerk te situeren, zal het stedelijke gebied een beter werkend geheel worden en wordt de 
identiteit van de stedenband langs de Oude Rijn beter beleefbaar. In dit hoofdstuk schetsen we een werkwijze 
om tot een optimale realisatie van de visie komen. Ook geven we aan waar de belangrijke ruimtelijke opgaven 
zich concentreren.

Schets iteraüeve werkwijze
5.1 Groenblauw schept voorwaarden

5.2 Infrastructuur stuurt verstedelijking

5.3 Concentratie rond knooppunten

5.4 Differentiatie van woon- en werkmilieus

5.5 Samenhang en synergie

De landschappelijke en cultuurhistorische maarden zijn kernkwaliteiten van de As Leiden Katwijk. 
Deze bepalen de voorwaarden voor de ontwikkeling van infrastructuur en verstedelijking.

Ruimtelijke opgave

Ruimtelijke varianten

De uitwerking van de ruimtelijke visie vereist geen lineaire, m aar een iteratieve werkwijze.
In die werkwijze geven v i j f  principes sturing. Door die principes meerdere keren over elkaar heen 
te leggen, met elkaar a f  te wegen en te combineren, bereiken we synergie en een optimale balans.

5.1. Groenblauw schept voorwaarden
De bijzondere kwaliteiten van het landschap, het water en de cultuurhistorie 

vormen de onvervangbare basis bij de verdere inrichting van het gebied. Deze 

gebiedskwaliteiten zorgen voor een vanzelfsprekende geleding. De opgave is 

om het landschap beter leesbaar te maken. Daartoe moet de diversiteit van het 

landschap bij nieuwe ontwikkelingen worden gebruikt. Waar nieuwe infra

structuur o f verstedelijking de regionale groenzones gaat kruisen, is het groen

blauwe stramien sturend. Dit betekent dat eerst moet worden onderzocht wat 

het ‘optimale laadvermogen’ van een gebied is. Dat bepaalt het type verstedelij

king, de inpassing van infrastructuur en de inrichting. Bij ontwikkelingen in de 

aangegeven groenblauwe zones, moet globaal worden aangegeven:

• Wat de schaalgrootte van het landschap is (inclusief zichtlijnen en openheid).

• De mate van gaafheid en kwetsbaarheid van specifieke landschappelijke 

o f  cultuurhistorische complexen.

• De aanwezigheid van gradiënten en het type ecologische en/of 

recreatieve functies.

25

Afhankelijk van de kwaliteit is de strategie gericht op bewaren, benutten als 

gouden kans o f  meenemen in nieuwe ontwikkelingen. Markante lijnen en 

plekken worden geaccentueerd door deze in nieuwe ontwikkelingen op te 

nemen. Belangrijke zichtlijnen moeten open blijven. Versnippering moet 

waar nodig worden hersteld door groenblauwe elementen te koppelen tot 

grotere verbanden en ook te koppelen aan de Oude Rijn. De rivier ze lf komt 

helder in het licht te staan door de oevers beter in te richten en de waterkant 

te benutten. Dat geldt ook voor de kwaliteiten van de Vliet. In het gehele ge

bied worden zeldzame en/of gave cultuurhistorische elementen gebruikt als 

ankerpunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Verder doen zich soms 

onvermoede kansen voor: locaties zijdelinks van de hoofdstructuur, maar wel 

kansrijk. Zulke kleine pareltjes zijn al op een hoge kwaliteit en kunnen met 

relatief bescheiden ingrepen een verrassende bijdrage aan de kwaliteit van 

de As Leiden Katwijk geven. Voorbeelden zijn de waterstructuur, het eilandje 

Katwijk, de monding van de Oude Rijn en de koppen van de strandwallen.
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Bestaande en nieuwe infrastructuur in de As Leiden K atw ijk  stuurt de ontwikkeling uan nieuwe 
locaties uoor wonen, werken en/o/recreëren.

Bestaande en nieuwe knooppunten uormen de kristallisatiekernen uoor geconcentreerde stedelijke 
ontwikkelingen.

5.2. Infrastructuur stuurt verstedelijking
De overwegend noord-zuid gerichte ontsluiting van de As Leiden Katwijk 

wordt met nieuwe, vooral oost-west gerichte infrastructuur aangevuld. 

Daarmee ontstaat een nieuw raster, dat de structuur van de stedenband en de 

positie van het gebied in het netwerk van Randstad Holland versterkt. Voor het 

wegennet is een investeringsprogramma in uitvoering: verbreding van de A4 

en aanleg van de Rijnland-route. Het openbaar vervoer wordt versterkt door 

een betere benutting van het huidige netwerk met de Stedenbaan, uitbreiding 

van het netwerk met de RijnGouweLijn en betere benutting van knooppunten. 

Het netwerk voor wandelaars, fietsers en recreatievaart moet worden versterkt 

om de natuurlijke en cultuurhistorische rijkdom van het gebied beter te ont

sluiten: langeafstandsroutes langs de kust, fiets-routes van de duinen naar het 

Groene Hart en fiets- en wandelroutes naar Wassenaar en Haarlem langs de 

landgoederen. Er gaat een doorgaande fietsroute langs de Vliet en voor recrea

tievaart is er een route van de Vliet naar de Oude Rijn en de Kaag.

De (nieuwe) infrastructuur bepaalt de voorwaarden voor stedelijke ontwikke

ling. Er is alleen verstedelijking mogelijk als er duurzaam is voorzien in een 

goede aansluiting op het wegennet en/of het openbaar vervoer, inclusief fiet

senstallingen, overstapmogelijkheden en een goede, sociaal veilige inrichting 

van de stationsomgeving.

5.3. Concentratie rond knooppunten
De verbeterde bereikbaarheid willen we optimaal benutten om de gebiedskwa- 

liteiten bereikbaar te maken. Dat kan door het netwerk zodanig te detailleren 

dat er kansrijke knooppunten ontstaan. Rond die knooppunten wordt verste

delijking vervolgens zoveel mogelijk geconcentreerd. Er zijn knooppunten van 

verschillende niveaus: een kruising van regionale autowegen, een kruising van 

bovenregionale wegen met regionale wegen en een kruising van bovenregi
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onale wegen. Eenzelfde hiërarchie geldt ook voor stations bij kruisingen van 

spoorlijnen en van spoorlijnen met wegen.

Het stationsgebied Leiden Centraal biedt kansen voor kantoorontwikkeling.

In de knoop Leiden-West zijn kansen voor woningbouw en kantoren ten 

behoeve van het lifescience-cluster, voorzieningen en bedrijvigheid. De Oost

flank Leiden en station Leiden Lammenschans kunnen worden herontwikkeld 

tot nieuwe oostelijke entree van de stad. Hier liggen kansen voor kantoren, 

woningen en OV-voorzieningen. Ook de andere stations van de Stedenbaan 

en de gebieden rond de stations van de RijnGouweLijn-West bij Valkenburg 

bieden kansen voor concentratie van verstedelijking. Potentieel zijn er kansen 

voorontwikkelingen rond station Sassenheim en de locatie Merenwijk.

5.4. Differentiatie van woon- en werkmilieus
Woon- en werkgebieden die in ontwikkeling zijn, o f  die worden geherstruc

tureerd, moeten een profiel krijgen dat past bij de specifieke landschappelijke 

en stedelijke kwaliteiten van de locatie. Daarmee wordt de landschappelijke 

diversiteit benut en de differentiatie van locaties gemaximaliseerd. Dat leidt 

tot een onderscheidende kwaliteit op Randstadniveau. Bijzondere woonlo

caties zijn mogelijk op plekken waar de grote landschapsstructuren kruisen 

met het bestaande stedelijke gebied rond de Oude Rijn. Daar kunnen we 

stedelijke kwaliteiten koppelen aan landschappelijke. Kansen zijn er in de 

binnenduinrand, de landgoederenzone, langs oevers van watergangen en de 

Oude Rijn, in de binnenstad en langs de groene zoom rond het gebied. Op die 

locaties moeten de specifieke gebiedskwaliteiten voluit worden benut zodat de 

variatie in woonmilieus toeneemt. Vliegveld Valkenburg biedt ruimte voor de 

bouw van 2.000 tot 10.000 woningen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor 

transformatie van sommige bedrijventerreinen tot een milieu met een mix van 

werkkavels en woonkavels.
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W aar landschappelijke structuren kruisen met bestaand stedelijk gebied liggen unieke kansen uoor 
bijzondere moonmilieus.

5.5. Samenhang en synergie
Oplossingen van ruimtelijke opgaven houden zowel verband met de specifieke 

kwaliteiten van de betreffende locatie als met de ruimtelijke logica van de As 

Leiden Katwijk als geheel. Waar hoort de plek o f  locatie eigenlijk bij? Bij welk 

landschap, bij welk bestaand stedelijk weefsel? Hoe maakt de plek gebruik van 

infrastructuur en groen? Hoe wordt ter plaatse het grotere geheel van de As 

Leiden Katwijk beleefd? Hoe beleefbaar zijn de zeven landschappen, de Oude 

Rijn en de drie stedelijke sferen? En hoe hangt het programma ter plekke 

samen met de programma’s in de rest van de As Leiden Katwijk?

Bij verstedelijking moet telkens rekenschap worden gegeven van de vijf kern

kwaliteiten die in paragraaf 2.4 van deze visie zijn benoemd:

• Hoge natuur- en recreatiewaarden.

• Hoge cultuurhistorische waarden en de Oude Rijn als identiteitsdrager.

• Centrale ligging tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel.

• Gedifferentieerde woonmilieus: stad, tuin&dorp en kustplaats.

• Kennisintensieve bedrijvigheid.

In bepaalde deelgebieden van de As Leiden Katw ijk komen veel programma's, 
projecten en ambities samen.

5.6.Acht deelgebieden
In een aantal deelgebieden komen veel programma’s, projecten en ambities 

van de As Leiden Katwijk samen. Daar gaat de nieuwe logica van het gebied 

daadwerkelijk in gesprek met de oude logica van ondergrond. Daar moeten 

we de soms strijdige ambities combineren o f  moeten we keuzes maken. Het 

zijn deelgebieden waar de belangen vanuit de verschillende schaalniveaus 

samenkomen: lokaal, regionaal en randstedelijk. We onderscheiden acht van 

die deelgebieden. O f liever gezegd: zeven deelgebieden en één zoekactie voor 

schuifruimte. De manier waarop de verschillende projecten in die deelgebieden 

tot een samenhangend geheel worden uitgewerkt, bepaalt in belangrijke mate 

de toekomst van de As Leiden Katwijk.

Alles overziend valt de centrale rol van de ruimtelijke opgave voor de locatie 

Valkenburg op. De keuzes die hier worden gemaakt, hangen samen met de 

grote infrastructuurprojecten en leggen voor een belangrijk deel de richting van 

de andere programma’s in de As Leiden Katwijk vast. Direct gerelateerd aan de 

locatie Valkenburg is de ruimtelijke opgave voor de Oostflank van Leiden. De 

driehoeksrelatie wordt compleet met de binnenstedelijke herstructurering en 

transformatie. De programma’s die hier mogelijk zijn, hebben directe invloed 

op de programma’s in Valkenburg en de Oostflank.
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V a lk e n b u rg  en  o m g e v in g  Vliegveld Valkenburg verliest zijn junctie als vliegveld. Onderzocht 
wordt o f  en hoe hier een stedelijke locatie tot stand kan komen. Het is een cruciaal project omdat 
de keuzes die hier morden gem aakt direct samenhangen met de tracelceuzes uan Rijnlandroute en 
RijnGouweLijn en met de programma-ontwikkeling uan de gehele As Leiden Katiuijk.
Ook de invulling uan de Knoop Leiden-West hangt met de ontwikkeling uan Valkenburg samen.

V
/  k ----- -

M id d e n d e e l R ijn la n d ro u te  Voor de Rijnlandroute tussen de A4 en de A 44  zijn twee trace'varian- 
ten in studie. Een eruan loopt uia Voorschoten en Papemuegse Polder. De andere uariant loopt door 
Leiden uia een tunnel in de oeuer uan de Korte Vliet en een deel uan de Oude R ijn . De tracelceuze heeft 
grote consequenties voor de te realiseren groenblauwe en stedelijke program m a's en de aansluiting 
tussen Leiden en Valkenburg.

1/
O o stflan k -V lie tzo n e  In de strook tussen de A4 en de Vliet (Rijn-Schiekanaal) komen uerschillende 
projecten samen: de aansluiting uan de Rijnlandroute op de A4, uersterking uan natuur en recreatie, 
woningbouw, een mogelijk bedrijventerrein en ontwikkeling uan de Knoop Leiden-Oost.
Een integrale ontwikkeling is nodig om dit gebied tot een goede entree uan de As Leiden Katw ijk

L e id en  C en traa l Het stationsgebied Leiden Centraal is een kruispunt uan bovenregionale 
spoorlijnen. De verdere ontwikkeling uan het gebied moet in samenhang worden beoordeeld met 
het centrumtrace uan de Rijn-GouweLijn, de doorgaande route N 2 0 6 , kantoorontwikkeling en de 
inrichting uan de openbare ruimte.
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L e e u w e n h o e k -R ijn fro n t Het gebied Leeuwenhoek-Rijnjront is bestemd voor uitbreiding uan het 
Iifescience-cluster. De ruimtelijke opgave spitst zicht toe op een zorgvuldige groene geleding uan het ge
bied in samenhang met ontwikkeling uan de landgoederenzone, de aansluiting met Leiden Centraal, 
de inpassing uan de RijnGomueLijn en de wegaansluiting met de A 44.

*
'  . _ .  >* 9*  +

#

R jjn G o u w e L ijn  K a tw ijk -N o o rd w ijk  Met het doortrekken uan de RijnGomueLijn krijgen we een 
echte en de enige kusttrein uan Nederland. De opgaue is om met de aanleg uan deze lijn de ecologische 

kwaliteit uan het gebied te versterken.

M o n d in g  O u d e  R ijn  De kust bij K atw ijk  behoort tot de (niet-prioritaire) zwakke schakels uan de 
zeewering en vraagt dus op termijn om uersterking. Tegelijk doen zich mogelijkheden uoor om een 
zeejachthauen uoor de kust uan Katw ijk aan  te leggen. Verder kan de spuisluis een rol spelen in de 
recreatieve en ecologische verbinding tussen de Coepelduinen en de Wassenaarse duinen. Door deze 
opgaven te combineren is meerwaarde mogelijk.

c
Z o ek en  n a a r  sc h u ifru im te  De programma's uoor wonen en werken betekenen forse ruimteclaims. 
Op korte termijn is er extra ruimte nodig uoor 4 0  tot 10 0  hectare nieuw bedrijventerrein.
De beschikbare ruimte is, ook in de tijd gezien, nauwelijks voldoende. De opgaue lijkt daardoor op 
een groot schuifspel waarin  veel ajhangt uan een goed georganiseerde/asering.
Mocht een zorgvuldige zoekactie tot de conclusie leiden dat de benodigde ruimte tot 2 0 2 0  niet te 
vinden is, dan kan dit gevolgen hebben uoor het vastgestelde programma en mogelijk voorgebieden 
buiten de As Leiden Katwijk.
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1 Valkenburg en omgeving

2 Middendeel Rijnlandroute

3 Oostflank-Vlietzone

4 Leiden centraal

5 Leeuwenhoek-Rijnfront

6 RijnGouweLijn Katwijk-Noordwijk

7 Monding Oude Rijn

8 Zoeken naar schuifruimte

Ouerzicht uan de acht deelgebieden.
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Zeven concrete projecten op het gebied van infrastructuur en verstedelijking vormen zowel de opmaat als de 
neerslag van deze ruimtelijke visie. Het is onze ambitie deze projecten zodanig in te passen, dat daarmee de 
kernkwaliteiten van de As Leiden Katwijk worden benut en waar mogelijk worden versterkt. Om dat te kunnen 
bereiken hebben we in het vorige hoofdstuk een werkwijze geschetst. Ook hebben we aangegeven in welke deel
gebieden meerdere projecten op elkaar van invloed zijn. In dit hoofdstuk bespreken we de ruimtelijke opgaven 
per project afzonderlijk. Vanuit het perspectiefvan de integrerende visie kijken we naarde consequenties voorde 
projecten. Welke ruimtelijke opgaven moeten aan de projecten worden verbonden om synergie te bevorderen?

6.i. Rijnlandroute

HET PROJECT

De Rjjnlandroute is een nieuwe wegverbinding die noodzakelijk is om bereik- 

baarheidsproblemen in de As Leiden Katwijk op te lossen. Deze verbinding 

is een essentiële voorwaarde om de programma's voor wonen en werken te 

kunnen realiseren. Het project is opgenomen in het verkenningenprogramma 

van het Meerjarenprogramma investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) en 

wordt voorbereid door het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de pro

vincie in overleg met de betrokken gemeenten, bedrijven, bewoners en belan

genorganisaties. De aanleg van de Rijnlandroute en het te kiezen tracé houden 

verband met vrijwel alle andere ontwikkelingen in de As Leiden Katwijk.

Het project kan niet los worden gezien van het project Knoop Leiden-West, 

RijnGouweLijn en locatieontwikkeling vliegveld Valkenburg. De Rijnlandroute 

bestaat uit twee delen: een verbinding tussen de A4 en de A44 en de A44 en de 

N206. Voor beide gedeeltes worden twee varianten bestudeerd: een zuidelijke 

en een meer noordelijk gelegen variant.

R U IM TELIJK E OPGAVEN VOOR DE Z U ID ELIJK E VARIANT 

De zuidelijke variant loopt vanaf de A4, over de Vliet via Voorschoten en de 

Papenwegse Polder naar de A44 (Voorschotenzone). De ruimtelijke inpas

sing van dit tracé is een lastige opgave. Onderzoek moet inzicht geven in een 

groot aantal knelpunten: de kruising van de Vlietzone, de relatie met landgoed 

Berbice op de kop van de Voorschotense strandwal, een zone met sportvelden 

en volkstuinen, de kruising met de spoorlijn naar Den Haag, de kruising met 

enkele oude weteringen, het schampen van het open gebied van de Papenwegse 

Polder en de rand van de Leidse woonwijk Stevenshof. De uitdaging is om de 

effecten van de weg zo klein mogelijk te houden en de hoe dan ook ingrijpende 

gebiedsverandering gepaard te laten gaan met winst in de vorm van ruimte voor 

woningbouw en groeninvesteringen elders in de As Leiden Katwijk.

Na de A44 zijn er voor de zuidelijke variant twee opties: langs de zuidkant van 

het Valkenburgse Meer, over vliegveld Valkenburg naar de N206 (Maaldrift- 

zone) o f  tussen het Valkenburgse Meer en de Oude Rijn naar de N206 (bypas- 

ses). In het eerste geval zal de weg de groene bufferzone en de ecologische 

verbinding tussen de duinen en het Groene Hart kruisen. De inpassing wordt 

bemoeilijkt door de voorgenomen zuidwaartse uitbreiding van het Valken

burgse Meer ten behoeve van zandwinning. Nadere tracé-uitwerkingen moe

ten rekenschap geven van de gewenste landschappelijke kwaliteit. De ruimte 

voor een groene buffer is hier namelijk al erg beperkt. De mogelijkheid van 

een brug over de toekomstige zuidwestpunt van het Valkenburgse Meermoet 

daarbij in beschouwing worden genomen.
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RU IM TELIJKE OPGAVEN VOOR DE NOO RD ELIJK E VARIANT 

De noordelijke variant verbindt de A4 met de A44 via een tunnel in de oever 

van de Korte Vliet en een stukje van de Oude Rijn (Korte-VIiettracé). Het gaat 

hier om een complex technisch project waarbij de invloed van de weg op het 

stedelijke weefsel minimaal dient te zijn. Een lastige ontwerpopgave vormen 

de op- en afritten van grote diepte naar maaiveld. Er ontstaan kansen wanneer 

de bovenkant van de tunnelbak kan worden gebruikt als openbare ruimte aan 

de oever van de watergangen.

Na de A44 gaat de weg verder over de N206. Deze variant maakt gebruik van 

een verzwaarde Knoop Leiden-West. Een keuze voor dit tracé betekent een 

verzwaring van de N206. Dat vergroot de barrière tussen bestaand stedelijk 

gebied en de locatie Valkenburg. Anderzijds blijven de groene buffer en de 

ecologische verbinding tussen de duinen en het Groene Hart gespaard. Ook 

blijft vliegveld Valkenburg gevrijwaard van een doorsnijdende Rijnlandroute. 

Het recreatieve oevergebied van het Valkenburgse Meer wordt daarentegen 

deels ontoegankelijk. Een obstakel vormt de Oude Rijn. Om aan te sluiten op 

de N206 is hiervoor een brug nodig en indien de N206 verbreed moet worden 

ook een verbreding van de bestaande brug.

STAND VAN ZAKEN

In het voorjaar van 2005 is een verkenningstudie afgerond. Op grond hiervan 

hebben Gedeputeerde Staten op 20 september 2005 besloten voor de beschre

ven varianten een planstudie uit te voeren. Deze studies moeten een voorkeur

salternatief opleveren. Daarvoor is tevens een Tracé/MER-procedure ge-start. 

Met inachtneming van alle procedures kan in september 2008 een voorkeur

salternatief ter besluitvorming worden voorgelegd. In 2014 kan de Rijnland

route naar verwachting voor het verkeer worden opengesteld

6.2. RijnGouweLijn

HET PROJECT

De RijnGouweLijn is een Iightrailverbinding van Gouda naar Leiden Cen

traal, Knoop-West, locatie Valkenburg, Katwijk en Noordwijk. Deze lijn is 

berekend op circa 50.000 reizigers per dag en is daarmee eveneens essentieel 

voor de realisatie van de programma’s in de As Leiden Katwijk. De lijn is een 

belangrijk structurerend element en de aanleg ervan is een voorwaarde voor de 

herontwikkeling van vliegveld Valkenburg.

RUIM TELIJKE OPGAVEN

De opgave is in de eerste plaats om alle kansen die de lijn kan bieden, optimaal 

te benutten. Dat kan door concentratie van bebouwing en voorzieningen bij 

stations. Van even groot belang is een goede samenhang met andere infrastruc

tuur: de netwerken voor langzaamverkeer en de regionale wegstruc-tuur. Net 

als bij de Rijnlandroute kan ook de RjjnGouweLijn conflicteren met de land

schappelijke belangen. Met de uitwerking van de tracévarianten moet hiermee 

rekening worden gehouden. In Katwijk moet met de tracékeuze rekening wor

den gehouden met toekomstige versterking van de zeewering en de mogelijke 

ontwikkeling van een zeejachthaven. De lijn loopt in principe als kusttrein door
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naar Noordwijk. Ter hoogte van het voormalige tehuis van de Willem van de 

Bergstichting aan de binnenduinrand kruist de lijn een mogelijke verstedelij- 

kingslocatie en de regionale groenverbinding tussen duinen en Kagerplassen.

STAND VAN ZAKEN

Voor het oostelijke deel van de lijn (Gouda-Leiden) is een bestuursovereen

komst met alle betrokken partijen gesloten. Een tweede bestuursovereenkomst 

met de gemeente Leiden met daarin nadere afspraken over het tracé in Leiden 

wordt momenteel voorbereid. Voor het westelijke deel (Leiden-Katwijk-Noord- 

wijk) moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. Een MER/tracéstu- 

die voor dit deel van het project wordt uitgevoerd. De eerste fase is in 2004 

afgerond met een tussentijds besluit van Gedeputeerde Staten. Hieruit zijn twee 

tracévarianten aangewezen voor nader onderzoek in fase 2. Beide alternatieven 

lopen ten zuiden van de Oude Rijn van Rijnfront via Katwijk (met een zijtak 

naar de boulevard) naar Noordwijk. Binnen deze alternatieven bestaat nog een 

aantal lokale tracévarianten. De start van deze fase van de MER is voorzien in 

het tweede kwartaal van 2006. Besluitvorming is eind 2007 voorzien.
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6 .3- Stedenbaan

HET PROJECT

Het doel van het project Stedenbaan Zuidvleugel is een stelsel te hebben met 

hoogfrequente regionale treinen van metrokwaliteit. Dit stelsel moet loca

ties in het gebied tussen Hillegom, Leiden, Den Haag, Gouda, Rotterdam en 

Dordrecht verbinden. Het idee is, om hiervoor op bestaand spoor een andere 

dienstregeling aan te bieden, de lokale infrastructuur voor autoverkeer en 

overig openbaar vervoer hierop a f  te stemmen en stationslocaties intensief te 

benutten. In de As Leiden Katwijk gaat het om verdichting en kwaliteitsverbe

tering rond Leiden Centraal. De ontwikkeling van de Stedenbaan sluit daarmee 

naadloos aan bij de doelstellingen en ambities van deze ruimtelijke visie.

RUIM TELIJKE OPGAVEN

Het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel voert een verkenning uit om te onder

zoeken in hoeverre dit concept problemen op het gebied van mobiliteit en 

ruimtegebruik kan oplossen. Daarnaast wordt een aantal pilots onderzocht, 

waaronder een nieuw station in Sassenheim. Hier wordt gekeken hoe het con

cept kan uitwerken op de omgeving. Het gaat om zaken als passagiersaanbod, 

autobereikbaarheid, treinfrequentie, woningbouw, aanbod van kantoren en 

voorzieningen en mogelijkheden voor publiekprivate samenwerking. Tegelijk 

doen semi-publieke en private partijen onderzoek naar de mogelijkheden 

voor projectontwikkeling rond stations en voor de exploitatie van onroerend 

goed en van verbindingen. De NS doet onderzoek naar de mogelijkheden voor 

een hoogfrequente dienstregeling met licht treinmaterieel.

STAND VAN ZAKEN

De verkenning wordt in 2005 uitgevoerd. In 2007 kan een nieuwe dienstrege

ling worden ingevoerd. Tot 2014 kunnen pilots worden ontwikkeld, gekop

peld aan een betere benutting van de spoorcapaciteit. Vanaf 2014 is verdere 

verstedelijking en verdichting bij stations mogelijk. Eventueel worden dan ook 

nieuwe stations en nieuwe stukjes infrastructuur ontwikkeld. In 2020 kan het 

concept zijn gerealiseerd.

6.4. Vliegveld Valkenburg

Bestaand station 
Nieuw station voor 2010 

Stedenbaan Zuidvleugel 

Regionaal railnet 
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Stedelijk gebied in transformatie 

Open parklandschap
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vliegkam p
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H ET PROJECT

Het circa 300 hectare grote vliegveld Valkenburg wordt afgestoten door Defen

sie. Onderzocht wordt o f  en hoe we deze locatie met het aanliggende gebied 

kunnen herontwikkelen tot een hoogwaardig gebied voor wonen, recreatie en 

landschappelijke kwaliteiten. Volgens de berekening in bijlage 1 van deze ruim

telijke visie zijn hier 5.000 tot 10.000 woningen nodig om te kunnen voldoen 

aan de regionale woningbouwopgave voor 2020. Daarnaast zijn er beperkte 

mogelijkheden voor werklocaties; geen grootschalige bedrijventerreinen, maar 

wel kantoorachtige accommodaties in het groen. De samenhang met andere 

projecten en programma’s in de As Leiden Katwijk is zeer groot.

RUIM TELIJKE OPGAVEN

Vliegveld Valkenburg en omgeving heeft unieke kwaliteiten die van belang zijn 

voor de gehele regio. Met de herontwikkeling van het gebied ontstaat de kans 

een groene verbinding tussen het duingebied, via de Duivenvoordecorridor 

naar het Groene Hart te maken. Daarmee ontstaat niet alleen een ecologische 

verbinding, maar ook een recreatiegebied met mogelijke landbouwfuncties 

en een groene buffer tussen Valkenburg en Wassenaar. De uitdaging is om 

deze buffer ook als een verbindend landschap vorm te geven. De belangrijkste 

uitwerkingsopgaven zijn verder:

• De groenblauwe- en cultuurhistorische kwaliteiten sturend laten zijn 

voor de overige ontwikkelingen.

• De huidige grootschalige beleving van het open landschap een passende 

vertaling geven in de te realiseren woonmilieus.

• De keuze van het te ontwikkelen programma maken in relatie tot de 

programma’s in de gehele As Leiden Katwijk. De invulling moet passen 

in het landschappelijke en dorpse karakter en bij de sociaalmaatschappe

lijke ontwikkelingen in de regio.

• Tegelijk een kwaliteit op randstadniveau realiseren.

• Er moet een visie zijn op de identiteit van deze nieuwe locatie: waar gaat 

deze bij horen?

• Pas gaan bouwen als de infrastructuur (Rijnlandroute en RijnGouweLijn) 

is geregeld.

STAND VAN ZAKEN

De herontwikkeling van Valkenburg wordt uitgevoerd door de betrokken 

gemeenten in samenwerking met de regio Holland Rijnland, Stadsgewest 

Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland en wordt als integrale gebiedsont- 

wikkeling geagendeerd in project locatieontwikkeling Valkenburg. Op dit 

moment is het project nog met onzekerheden omgeven. Zo is er nog onvol

doende zicht op de afstemming van woningbouw en infrastructuur. Ook is 

er nog weinig inzicht in het programma, de voorwaarden, de risico’s en de 

financiële uitkomsten die aan de grondexploitatie zijn verbonden. Vanwege de 

unieke kwaliteit van de locatie, en het feit dat we het gebied maar één keer kun

nen inrichten, is het niet goed overhaast te werk te gaan. Eerst moet er een goed 

overzicht van de financiële haalbaarheid van de planontwikkeling zijn, waar alle 

partijen ook achter kunnen staan. Pas dan zijn zijnvervolgstappenaan de orde.

6.5. Knoop Leiden-West

H ET PROJECT

De Knoop Leiden-West omvat de wijde omtrek van de kruising van de A44 met 

de N206 en, in de toekomst, de RijnGouweLijn. Het gebied beslaat delen van 

Leiden (Leeuwenhoek), Oegstgeest (Rijnfront), Rijnsburg (Frederiksoord- 

Zuid) en Valkenburg (Duyfrak). De ontwikkeling van de Knoop Leiden-West 

hangt nauw samen met de herontwikkeling van vliegveld Valkenburg en (dus) 

met de aanleg van de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn. Het programma van 

de Knoop Leiden-West bestaat uit:

• Een hoogwaardig stedelijk milieu langs de Oude Rijn met circa 3.400 

woningen en circa 35 hectare openbaar groen.

• Uitbreiding van het lifescience-cluster in Leiden (Leeuwenhoek)

en Oegstgeest (Rijnfront-Zuid) met minstens 375.000 vierkante meter.
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RUIM TELIJKE OPGAVEN

De belangrijkste uitwerkingsopgave betreft het ontwikkelen van een boven

regionaal knooppunt voor wonen en werken bij de oevers van de Oude Rijn 

waarbij de landgoederenzone van Leiden wordt doorgezet richting vliegveld 

Valkenburg. De inpassing van de RijnGouweLijn en de Rijnlandroute en de 

aansluiting met locatie Valkenburg verdienen nog specifieke aandacht. De 

ruimtelijke opgave voor Leeuwenhoek-Rijnfront spitst zicht toe op een zorg

vuldige groene geleding in relatie met de landgoederenzone en de aansluiting 

met Leiden Centraal. De positie van dit gebied als schakel tussen Valkenburg 

en Leiden vraagt daarbij om bijzondere aandacht.

Als de lijn van landgoederen over de strandwal van Wassenaar-Leiden over 

de Oude Rijn wordt doorgetrokken, ontstaat er een groene zone met natuur

lijke en recreatieve waarde. Belangrijke ontmoetingspunten zijn de eventuele 

kruisingen met de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn, de aansluiting van het 

stedelijke gebied op Valkenburg en de ontmoeting met de Oude Rijn.

STAND VAN ZAKEN

Het project Knoop Leiden-West is medio 2002 gestart. In 2004 is een master

plan voor dit project afgerond. Het doel is om een integrale visie op de ontwik

keling van het project op te stellen en om uitvoeringsafspraken te maken voor 

de verdere ontwikkeling van het gebied. Deelnemers in het project zijn de 

provincie Zuid-Holland (regie), de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, 

Valkenburg en Voorhout en de Universiteit Leiden.

HET PROJECT

De Oostflank van Leiden is een gezichtsbepalende entree van de As Leiden Kat

wijk. Op dit moment heeft het gebied een hoge landschappelijke waarde. Die 

wordt door gebruikers en omwonenden zeer gewaardeerd. De Vliet is cultuur

historisch van waarde en laat hier nog veel van haar oorspronkelijke charme 

zien. De dynamiek in het gebied is echter sterk doordat het zeer strategisch ligt 

bij de A4 en Schiphol, op de overgang van het stedelijke gebied en het Groene 

Hart. De snelweg wordt verbreed en krijgt een tunnel onder de Oude Rijn. De 

verdiepte ligging van de A4 biedt een kans om de kwaliteit van de oevers van de 

Oude Rijn ter plaatse te verbeteren. Op de kruising van de A4 met de RijnGou

weLijn, de N u en de Rijnlandroute ontstaat een nieuw knooppunt. Hier krijgt 

de RijnGouweLijn een station met eventueel een transferium met bijbehorende 

functies en komt hier naar verwachting een remise en werkplaats ten behoeve 

van de RijnGouweLijn. Aan de westelijke zijde zal op termijn het bestaande 

bedrijventerrein Roomburg worden vernieuwd. In het meer zuidelijk gelegen 

deel bepalen de verbindingen van de Rijnlandroute met de A4 en Leiden welke 

kansen er liggen. Hier ligt ook de Oostvlietpolder als mogelijk toekomstig 

bedrijventerrein. In het recreatiegebied Vlietlanden wordt gewerkt aan een 

versterking van natuur en recreatie. Overige programma’s zijn voor een deel 

ingevuld ofin  ontwikkeling:

• Roomburg: 1.100  woningen

• Meerburgerpolder: 72.500 vierkante meter kantoren

• Grote Polder: herstructureringen 12.000 vierkante meter 

nieuwe kantoren

• Vierzicht: 45.000 vierkante meter kantoren en bedrijven

• Bospoort: IKEA en uitbreiding van de meubelboulevard

• Groenontwikkeling

RUIM TELIJKE OPGAVEN

De belangrijkste uitwerkingsopgave is te voorkomen dat het gebied feitelijk 

en gevoelsmatig dichtslibt. De Vliet speelt daarin een cruciale rol. Door deze 

oude waterloop te versterken tot een doorgaande groenblauwe verbinding, 

koppelen we de Vlietlanden met de Kaag. Deze groenblauwe zone zorgt dan

6.6. Oostflank Leiden



voor een natuurlijke scheiding. Tegelijk is het een overgangszone van de stad 

naar het Groene Hart en van het ene recreatiegebied naar het andere. Voor het 

gedeelte van Vlietlanden tot en met Polderpark Cronensteyn is daarvoor een 

groene zone nodig met daarin verschillende typen medegebruik. De open

heid van de Oostvlietpolder kan worden behouden door een serie oost-west 

gerichte zichtlijnen. Door gebruik te maken van boselementen (zonder de 

zichtlijnen te blokkeren) is meer programma mogelijk. De inpassing van de 

Rijnlandroute moet zich vervolgens voegen naar de groene kwaliteit; de Vliet 

gaat voor. Dit kan betekenen dat de weg plaatselijk moet worden ondertun- 

neld. Langs de Vliet in het stedelijke gebied van Leiden volstaat een smallere 

groenstrook met bijvoorbeeld laanbeplanting en een doorgaande fietsverbin- 

ding langs de oevers. We zien dit als een belangrijke ontwerpopgave die voor 

een groot deel bepalend is voor de kwaliteit van het gehele Oostflankgebied en 

daarmee van de nieuwe entree van Leiden.

STAND VAN ZAKEN

De Oostflank van Leiden is in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie aan

geduid als schakelzone tussen verstedelijkt gebied en het Groene Hart. Een 

integraal doordachte oplossing is nodig om dit gebied tot een groene en opti

male oostelijke entree van de As Leiden Katwijk te maken. Daarbij hangen de 

keuze voor omvang en type programma in de Oostvlietpolder, rond de knoop 

Leiden-Oost en langs de Vlietzone vrij direct samen met de programmatische 

keuzes binnen de gehele As Leiden Katwijk. Voor de integrale uitwerking 

bestaat echter nog geen project.

6.7. Leiden Centraal

HET PROJECT

Leiden Centraal is de meest centraal gelegen stationslocatie in Randstad 

Holland met alle belangrijke economische centra op 15 tot 45 treinminuten 

afstand. Via de Stedenbaan en RijnGouweLijn wordteen groot aantal nieuwe 

regionale stations uitmuntend verbonden met dit gebied. Het unieke van Lei

den Centraal is, dat de investeringen in de zware infrastructuur in belangrijke 

mate al gerealiseerd zijn: vier sporen op de noord-zuidverbinding, een nieuwe 

brede stationshal die de verbinding vormt tussen het stadscentrum en het 

Leeuwenhoekgebied en een verkeersluwe openbare ruimte voor het station. 

Door deze investeringen, en de nog beschikbare ruimte en de herstructure- 

ringskansen, is deze knoop in het infrastructuurnetwerk zeer aantrekkelijk 

voor een gevarieerd programma en uitbouw van het lifescience-cluster. Het 

volgende programma is al volop in ontwikkeling:

• 95.000 m2 kantoren

• 36.000 rm  universitaire laboratoria

• 400 tot 600 woningen

• een regionaal opleidingscentrum (ROC) van 25.000 m2

• leisure (een megabioscoop, een disco, horeca, hotelvoorzieningen, 

detailhandel)

• een medisch cluster van 90.000 m2.

AS LEIDEN KATWIJK - VISIE EN OPGAVEN, JANUARI 2006

kantoren ^ 3  leisure
□  museum □  Medische voorzieningen
ES] onderwijs □  diversen
CD woningen

RUIM TELIJKE OPGAVEN

De belangrijkste uitwerkingsopgave is om het station en omgeving verder 

te verbeteren zodat er een aantrekkelijk gebied en een hoogwaardige over- 

stapmachine ontstaat: een station voor treinvervoer, voor lokaal en regionaal 

busvervoer en voor de RijnGouweLijn. De RijnGouweLijn, de doorgaande 

route N206, kantoorontwikkeling en de inrichting van de openbare ruimte 

moeten in samenhang worden ontwikkeld. Er is hier sprake van een stedelijke 

groenopgave als onderdeel van de openbare ruimte. De ruimtelijke opgave 

Leiden Centraal vraagt om een eigen integraal project.

STAND VAN ZAKEN

Alle betrokken partijen werken samen aan een geïntegreerd mobiliteitscon- 

cept: NS, ProRail, Connexxion, de gemeente Leiden, de regio en de provincie. 

Het hele stationscomplex maakt hier deel van uit, zodat de overstap van de ene 

modaliteit naar de andere optimaal wordt ondersteund. Overdekte fietsenstal

lingen (circa 3000 plaatsen) en een openbare parkeergarage van 1000 plaatsen 

zijn al in ontwikkeling. Om de overstapmachine goed te laten functioneren 

is een geïntegreerde benadering nodig van gemeentelijk parkeerbeleid en de 

transferia op afstand.

38





w ww .vriendenqostvlietpolder.i

ïZUURSTOFŒ S S l e i d s  j
I g e b ie d ^ H £33 NATUUffi

- i \
s£

«i.11. i.li .• -i.
u£ j

http://www.vriendenqostvlietpolder.i


De provincie en de regio dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het project As Leiden Katwijken de uitwer
king van de in de ruimtelijke visie gemaakte afspraken en opgaven. Het programma voor de As Leiden Katwijk 
is ambitieus. Het gaat om grote investeringen. Alle bestuurslagen zijn erbij betrokken. De looptijd is lang. 
En het gaat om gebiedsontwikkeling waarin publieke en private partijen nieuwe coalities moeten vormen om 
tot realisatie te komen. Dat vergt absolute duidelijkheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden van de 
publieke partijen en een tijdige betrokkenheid van marktpartijen en anderen. Middelen, instrumenten en or
ganisatie moeten bij elkaar worden gebracht. Omdat niet alles tegelijk kan, zijn prioritering en fasering nodig 
met een goede afstemming tussen projecten en programma’s, gekoppeld aan bewaking van de kwaliteit. In dit
hoofdstuk werken we hiervoor een strategie uit.

7.1. Uitgangspunten

ROLLEN EN V ERANTW OORDELIJKHEDEN

In de eerste plaats gaan we uit van subsidiariteit en eenvoud. Dat wil zeggen: 

alles wat op het schaalniveau van een gemeente kan worden georganiseerd, 

vindt daar ook plaats. Samenwerking tussen gemeenten, bijvoorbeeld omwille 

van efficiëntie is uiteraard mogelijk, maar dat gebeurt dan op basis van vrijwil

ligheid. Voor alles wat afstemming boven het gemeentelijke niveau vergt, 

geldt: vorm volgt inhoud. We bepalen eerst het programma en daarna de 

organisatievorm die daar het beste bij past.

Vanuit deze principes geven we de rollen van de respectievelijke overheden 

vorm: initiëren, investeren, faciliteren, regisseren, afstemmen, subsidiëren, 

kaders en kwaliteit bewaken, o f  geen actieve rol. De rollen kunnen in de tijd 

wijzigen, en zonodig in toegesneden organisatievormen samenkomen. Een 

vergelijkbare rolverdeling is tussen publieke en private partijen mogelijk.

PR IO R IT E IT E N  EN FASERING

De verschillende projecten zijn voor een belangrijk deel van elkaar afhankelijk. 

Bij het stellen van prioriteiten en het bepalen van een fasering, hanteren we de 

volgende vragen:

• Wat zijn noodzakelijke voorwaarden voor het hele gebied?

• Welke investeringen dragen het meest bij aan de beoogde 

kwalitatieve schaalsprong van de regio?

• Welke (duidelijkheid over) investeringen is nodig om belangrijke 

projecten te kunnen realiseren?

• Welke samenhang is er tussen de projecten?

Daarnaast kunnen prioriteiten worden beïnvloed door de urgentie in relatie 

tot de looptijd en de procedures, de omvang van de investeringen en het aantal 

betrokken partijen dat moet samenwerken en (mede)investeren.

Vanuit deze criteria ligt de hoogste prioriteit bij de twee grote infrastructuur

projecten (Rjjnlandroute en RjjnGouweLijn), onder de zware kwalitatieve 

voorwaarde dat het groenblauwe raamwerk in stand blijft en waar mogelijk 

wordt versterkt. Deze samenhangende prioriteiten zijn voorwaardelijk voor 

twee projecten van (boven)regionaal belang: de ontwikkeling van het lifesci- 

ence-cluster in Leeuwenhoek-Rijnfront en de herontwikkeling van vliegveld 

Valkenburg.

BIJDRAGEN VAN PARTIJEN J Beleidstoetsing

Project / programma Rijk Provincie Regio Gem eenten

Gebied As Leiden-Katwijk RO RO SH
RO

Lxplulljl', u[),llUd

Rjjnlandroute €  J €  J € Ruimtelijke hoofdstructuur

RijnGouweLijn € €  /  5 € RO Invulling ruimtelijke 
hoofdstructuur

Groenblauw raamwerk € €  <t € € Investeren

Locatie Valkenburg € € R8 €  rfl Aanleggen

Knoop Leiden-West/lifesience € € R i € é t € Financieel bijdragen

Leiden Centraal € € R8= € é » € Subsidiëren

Oostflank Leiden € € R8 € é t RH=. Regie programmeren

Herstructurering bedrijventerreinen € € T R m > C é t m >
Transformatie bedrijventerreinen € € T RM>
Woningontwikkeling € € T R ï €  A
Nieuwe bedrijventerreinen € € T RS= € # .

m> Uitplaatsen^ Reguliere subsidies uit programma van Rijk en provincie, op aanvraag van de ontwikkelende partij

De regierol van de regio betreft de programmering van de woningbouw- en de werklocaties naar categorie en naar fasering, en de verdeling van regionale middelei
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7-2. Eerste prioriteit: Rijnlandroute en RjjnGoïiweLijn

De Rjjnlandroute en de RijnGouweLijn verdienen topprioriteit. Sine qua non. 

De bereikbaarheid aan de westzijde van Leiden is al decennia lang een groei

end probleem, met alle milieu- en leefproblemen van dien. Nieuwe investerin

gen en de vele bouwprojecten in dit deel van de regio kunnen niet zonder deze 

infrastructuur. Gezien de langlopende procedures is het zaak om snel tot con

crete beslissingen te komen. De besluitvorming over de RijnGouweLijn-Oost 

is vrijwel afgerond. Voor de RijnGouweLijn-West is dat nog niet het geval. 

RijnGouweLijn en Rijnlandroute zijn weliswaar te onderscheiden infrastruc

tuurprojecten, maar ze zijn ruimtelijk, procedureel en functioneel zeer sterk 

met elkaar verbonden. Het ligt dan ook voor de hand om de projecten, samen 

met herontwikkeling van vliegveld Valkenburg, in één set van afspraken tus

sen Rijk, provincie, regio en gemeenten op te nemen. Zowel het belang van 

deze infrastructuur als de omvang van de investeringen overstijgen het niveau 

van de provincie en de regio en voor vliegveld Valkenburg is een goede aan

sluiting op het openbaar vervoer zonder meer een noodzakelijke voorwaarde. 

Bij het verder uitwerken van tracévarianten en de inpassing ervan, zullen 

mogelijke bijdragen uit gebiedsontwikkeling worden meegenomen. Hierbij 

willen we het begrippenkader hanteren uit de Wijziging van de Wet ruimtelijke 

ordening inzake de grondexploitatie.

Bij de afweging van de tracévarianten van met name de Rijnlandroute zijn 

de effecten voor Voorschoten, de aansluiting van de gemeente Leiden en de 

effecten op de Churchilllaan van belang. Zo laat een directe verbinding tussen 

de A4 en de A44, zonder afslagen, een aantal van de Leidse verkeersproblemen 

in stand. Deze vraagstukken moeten we ook in financiële zin bij de tracé- 

keuze betrekken. Daarnaast kunnen er bijdragen nodig zijn voor bijvoorbeeld 

compensatie van groen en uitplaatsing van huidige functies. De betrokken 

gemeenten hebben daarvoor naar verwachting onvoldoende mogelijkheden.

7.3. Tweede prioriteit: groenblauw en cultuurhistorie
Het groenblauwe raamwerk en de cultuurhistorische waarden zijn bepalend 

voor de kwaliteit van de regio. Ze zijn dan ook een voorwaarde voor de ontwik

keling van hoogwaardige woon- en werkmilieus. Dat betekent dat we bij de 

afweging van nieuwe investeringen, de bescherming en versterking van dit 

raamwerk zeer hoge prioriteit geven. Ook bij herontwikkeling van vliegveld 

Valkenburg gaat kwaliteit vóór kwantiteit. Deze prioriteit komt op de volgende 

manieren tot uitdrukking:

• De infrastructuur wordt zorgvuldig ingepast, vooral op punten waar die 

het groenblauwe raamwerk kruist.

• Waar groen als natuur- en recreatiegebied verloren gaat, 

wordt dit gecompenseerd.

• Rode investeringen nemen het groenblauwe raamwerk op in het 

programma en dragen de benodigde compenserende investeringen.

• Het bestaande investeringsprogramma wordt uitgevoerd.

• Als er dan nog te weinig middelen zijn, kan er een fonds worden 

gevormd uit middelen van provincie en regio.
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Voor de belangrijkste groenblauwe opgaven worden aparte onderzoeken 

gedaan waarin de voorwaarden zowel qua ruimte als beheer in kaart worden 

gebracht. Deze opgaven kunnen dan op tijd bij de ontwikkeling van locaties 

worden betrokken. Voor vliegveld Valkenburg is dit proces al in gang gezet.

7.4. Derde prioriteit: grote gebiedsontwikkelingsprojecten
De grote gebiedsontwikkelingsprojecten vormen met de twee infrastructuur

projecten de ruggengraat van de As Leiden Katwijk. Onder voorwaarde van de 

inpassing in het groenblauwe raamwerk bieden ze sterk complementaire en 

goed verbonden ontwikkelingsmogelijkheden. Vooral de knoop Leiden-West 

als economische hotspot en vliegveld Valkenburg als bijzonder woonmilieu 

leveren kansen voor de regio. Leiden Centraal biedt met zijn perfecte OV- 

bereikbaarheid kansen voor een breed programma van kantoren, leisure, 

wonen, onderwijs en bedrijvigheid in de sfeer van lifescience. De Oostflank 

Leiden biedt goede kansen voor nieuwe woon- en werkmilieus. Bij deze grote 

projecten is aandacht nodig voor:

• Het vinden van de soms benodigde investeringen.

• Prioritering en afstemming van programma’s 

(wonen, kantoren, overige functies).

• Het in beeld brengen van randvoorwaarden vanuit de eerste 

twee prioriteiten.

De grote projecten (o f de delen ervan) kunnen in belangrijke mate door en 

voor rekening van de betrokken gemeente worden ontwikkeld. Soms is er 

financiële steun van Rijk en/of provincie nodig, bijvoorbeeld als het om toede

ling van programma’s gaat o f  als uitplaatsing van bestaande functies nodig is. 

Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij:

• Herontwikkeling van vliegveld Valkenburg met een locatiebijdrage van 

het Rijk als de groene en ontsluitingsvoorwaarden dat nodig maken.

• Ontwikkeling van de Knoop Leiden-West met een specifieke bijdrage 

om een topmilieu voor lifescience te kunnen realiseren.

• Verdere ontwikkeling van Leiden Centraal, in relatie met Stedenbaan.

Hier is een bijdrage van het Rijk nodig om de kwaliteit van de openbare 

ruimte en de transferkwaliteit van het openbaar vervoer te verhogen. 

Daarnaast is er een bijdrage nodig om multimodaliteit te bevorderen.

In al deze gevallen neemt de betrokken gemeente het initiatief om de beno

digde ondersteuning te verwerven. Regio en provincie geven desgewenst 

ondersteuning.
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7 -5 - Vierde prioriteit: herstructurering en transformatie 
bedrijventerreinen

Met name in hetwoningbouwprogram m a is een omvangrijk programma voor 

transformatie van bedrijventerreinen en bedrijfsfuncties opgenomen. Daarin 

moeten we op regionaal niveau een lastige afweging maken tussen de behoefte 

aan locaties voor woningbouw en de behoefte aan regulier bedrijventerrein, 

want ook daaraan is een tekort. Om de ruimte op bestaande bedrijventerreinen 

efficiënter te benutten, is op veel terreinen herstructurering nodig. Prioriteiten 

worden bepaald door:

• De afweging van het belang van de locatie voor de werkgelegenheid 

en de mogelijkheden om die te compenseren.

• De haalbare kwaliteitsverbetering door herstructurering o f  door 

transformatie van bedrijventerrein naar woningbouwlocatie.

• De kosten in verhouding tot de kwalitatieve meerwaarde van de 

betreffende locatie.

• De beschikbaarheid van uitplaatsingslocaties,

zowel voor reguliere bedrijven als voor milieuhinderlijke bedrijven.

• De inpassing in het woningbouwprogram ma, 

zowel kw antitatief als kwalitatief.

Transformatie en herstructurering moeten we in regionaal verband afstem

men, maar uiteindelijk worden deze projecten in belangrijke mate door en voor 

rekening van de betrokken gemeente uitgevoerd. Soms is er financiële steun 

van Rijk en/of provincie nodig. De betrokken gemeente neemt dan het initiatief 

om die steun te verwerven, desgewenst geholpen door regio en/of provincie.

7.6. Vijfde prioriteit: nieuwe kansen
Door de combinatie van investeringen in groenblauw, infrastructuur en rode 

functies kunnen nieuwe kansen ontstaan. Naast de grote projecten vinden we 

het belangrijk ook die kansen scherper in beeld te krijgen. Voorbeelden zijn:

• Een nieuwe zeejachthaven bij Katwijk in relatie met versterking 

van de zeewering (toerisme).

• Een toegang vanuit zee naar de Oude Rijn (toerisme).

• Het structureel verbeteren van de vaarroutes in de regio (mogelijk 

verbonden met nieuwe woon- en recreatiemilieus).

• Het transformeren van omvangrijke oeverprojecten langs de Oude Rijn 

(ruimtelijke kwaliteit, toegankelijk maken oevers).

• Op lange termijn wellicht het verbinden van de RijnGouweLijn met 

RandstadRail (Den Haag).

Naarmate een project op een hoger schaalniveau van belang is, komt het ook 

hoger op de prioriteitenladder te staan.

7.7. Het vervolg
De belangrijke projecten en programma’s hangen sterk met elkaar samen. 

Daarom willen we ze ook in één pakket van afspraken samenbrengen. De par

tijen moeten overeenkomsten afsluiten waar iedere partij zijn aandeel in levert 

en zijn voorwaarden kan stellen aan de overige partijen. Die overeenkomsten

zullen op verschillende niveaus gesloten worden. Daarbij willen we in de tijd 

stap voor stap van intentieovereenkomst naar uitvoeringsovereenkomst gaan. 

In dit stadium kunnen we nog weinig concrete voorstellen doen over de 

manier waarop de partijen tot verdere uitvoering overgaan. Voor de grote 

projecten is de rolverdeling duidelijk. Veel projecten lenen zich voor publiek- 

private o f  een publiekpubliekprivate samenwerking, waarin gebiedsont- 

wikkeling en de aanleg van infrastructuur zijn geregeld. Voor specifieke en 

samenhangende ontwikkelingen (zoals de combinatie van uitplaatsing, her

structurering en realisatie van nieuwe bedrijventerreinen) kunnen gemeenten 

een regionale ontwikkelingsmaatschappij opzetten, al dan niet met private 

deelnemers. De regio kan vooral een regierol vervullen. De meerwaarde van 

de regio is onder andere, dat zij voor een vorm van verevening kan zorgen om 

tot een redelijke verdeling van lusten en lasten te komen, die niet in de indi

viduele projecten te organiseren is. Verder kan de regio waar nodig om steun 

van hogere overheden vragen.

Het is onze bedoeling om in 2006 een uitvoeringsprogramma vast te stellen 

waarin meer grip komt op de opgaven, de planning en de bestedingen.
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Deze ruimtelijke visie is opgesteld door het programmabureau As Leiden Katwijk. Over de tekst heeft overleg 
plaatsgevonden met bestuurders, ambtenaren en maatschappelijke organisaties in het gebied en met rijks
partijen. Daarnaast hebben studies en workshops rond specifieke deelonderwerpen gegevens voor de visie 
opgeleverd.

8.1. Programmabureau As Leiden Katwijk
Het programmabureau As Leiden Katwijk is ingesteld door de provincie Zuid- 

Holland en de regio Holland Rijnland met als taak een integrerende ruimtelijke 

visie op te stellen die kan dienen als meerjarig kader voor programma’s en 

projecten. Het project is verankerd in de volgende documenten:

• Programma van Afspraken, november 2002 (Samenwerkingsorgaan 

Leidse Regio, provincie Zuid-Holland en Sam enwerkingsorgaan 

Duin- en Bollenstreek).

• Streekplan Zuid-Holland West, februari 2003 (provincie Zuid-Holland)

• Startnotitie As Leiden Katwijk, januari 2004 (provincie Zuid-Holland).

• Plan van aanpak As Leiden Katwijk, september 2004 

(provincie Zuid-Holland).

8.2. Betrokkenen
Het project As Leiden Katwijk is een samenwerking tussen de provincie 

Zuid-Holland en de regio Holland Rijnland. De Rijksoverheid is erbij betrok

ken in verband met de overdracht van vliegveld Valkenburg en in verband met 

de Rijnlandroute en de RijnGouweLijn in de MIT-verkenningen. Gemeenten 

en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de visie als geheel en bij 

afzonderlijke projecten. Het programmabureau As Leiden Katwijk wordt geleid 

door een stuurgroep bestaande uit mevrouw J. van Nieuwenhoven (provincie 

Zuid-Holland, tevens voorzitter van de stuurgroep) en de heren J. Wienen 

en R. Hillebrand (beiden regio Holland Rijnland).

8.3. Informatie en contact
Programmabureau As Leiden Katwijk

• De heer H. Reijnen (programmadirecteur)

• De heer J. van Opstal (provincie Zuid-Holland)

• Mevrouw W. Moes (regio Holland Rijnland)

Bargelaan 22, 2333  CT Leiden 

Postbus 117 , 2300 AC Leiden 

Telefoon (070) 441 8509

www.hollandrijnland.net/ruimte/asleidenkatwijk

www.pzh.nl/thema/gebiedsprogrammas
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Bijlage i
Kwantitatieve uitwerking van het programma wonen

INVENTARISATIE VAN G EM EEN TELIJK E PROGRAMMA’S 

De eerste vijfjaar van de periode 2000 tot 2020 waarover het Programma van 

Afspraken en de ruimtelijke visie gaan, is inmiddels verstreken. In het gebied 

van Holland Rijnland kwam de netto bouwproductie (nieuwbouw minus 

sloop) in dit tijdvak uit op 5.000 woningen.

(ruim 9.500 woningen) is sprake van uitplaatsing van functies, zoals bedrijven 

en voorzieningen. Voor de verwerving van andere locaties moeten bijna 3.000 

woningen worden gesloopt. Daarnaast is een vrij groot deel van het program

ma gedacht op bedrijfsachtige locaties. Door de schaarste aan bedrijventerrei

nen in de regio kan dit programmadeel onder druk komen te staan.

Voor de resterende tijd is geïnventariseerd welke mogelijkheden de gemeen

ten in de regio zien. Het gaat daarbij om alle door de gemeenten opgegeven 

locaties, exclusief vliegveld Valkenburg. Van 2005 tot en met 2009 kunnen er 

volgens de gemeenten 23.000 woningen worden gebouwd. Van 2010 tot 2020 

gaat het om 12.200 woningen

INVENTARISATIE G EM EENTELIJKE W ONINGBOUW PROGRAM M A’S

INVENTARISATIE G EM EENTELIJKE W ONINGBOUW LOCATIES

Door gemeenten opgegeven voor de periode 2005 tot 2010 2 3 .0 0 0

Door gemeenten opgegeven voor de periode 2010 tot 2020 1 2 . 2 0 0

Totaal 3 5 .2 0 0

INVENTARISATIE VAN G EM EENTELIJKE BOUWLOCATIES 

In totaal zijn er ongeveer 300 locaties waar de gemeenten denken te kunnen 

gaan bouwen. Het gaat dus om vrij veel en relatief kleine locaties. Van het totaal 

van de locaties is 73 procent binnenstedelijk o f  herstructurering. Bij 70 locaties

Type locatie 2005 tot 2010 2005 tot 2020 2010 tot 2020 Totaal

Uitleg 52 2 1 8 81

Binnenstedelijk 127 2 1 32 180
(ex herstructurering)

Herstructurering 22 1 1 5 38

Totaal 20 1 53 45 299

T o e t s  o p  h a a l b a a r h e i d

De prognoses voor de periode 2005 tot 2010 zijn kritisch tegen het licht 

gehouden. Een deel van de bouwproductie kan wellicht niet op tijd worden 

gerealiseerd vanwege lastige verwerving, ruimtelijke procedures en milieupro- 

cedures, bestuurlijke besluitvorming, financiële overwegingen en vertraging in 

de planontwikkeling. Naar schatting zal de bouw van 5.500 woningen pas na 

2010 plaatsvinden. De bouw van 17.500 woningen blijft mogelijk. Hiermee
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Bijlage 2
Kwantitatieve uitwerking van het programma kantoren

kan de regio ruim voldoen aan de afspraken die in een convenant met het Rijk' 

zijn vastgelegd. Overigens zal ook deze prognose een zeer forse inspanning 

van de gemeenten vergen, aangezien het hier om een verdrievoudiging van de 

productie ten opzichte van de periode 2000 tot 2005 gaat.

De inventarisatie gaat er (optimistisch) vanuit dat de tweede periode 2010 tot 

2020 voor de gemeenten lang genoeg is om de problemen rond ruimtelijke 

procedures op te lossen. Een eerste toets op haalbaarheid van het gemeente

lijke programma leidt tot een reductie tot 11.400 woningen. Vermeerderd met 

het doorgeschoven contingent leidt dit tot een prognose van 17.000 woningen. 

De inventarisatie geeft geen zicht op de financiële haalbaarheid van de loca

ties. Maar omdat het gaat om veel, relatief kleine en lastig te verwerven loca

ties, zal een flink deel van het programma hoge kosten met zich meebrengen. 

Vooral wanneer ook nog in goedkopere categorieën moet worden gebouwd.

PROGNOSE

Gezien deze factoren is een realiseringspercentage van 70 tot 75 procent aan

nemelijk. Dit leidt tot een haalbare bruto productie van circa 24.000 tot 26.000 

woningen. Voor de verwerving van de locaties moeten 3.000 woningen worden 

gesloopt, zodat de netto toevoeging 21.000 tot 23.000 woningen bedraagt. In 

de periode 2000 tot 2005 zijn (netto) al 5.000 woningen gebouwd. De toevoe

ging in de gehele periode bedraagt daarmee 26.000 tot 28.000 woningen.

PROGNOSE W O N IN G B O U W  2 0 0 0 -2 0 2 0

Programmadeel Tijdvak Aantal woningen

Netto toevoeging 2000 tot 2005 5.000

Opgaven van de gemeenten 2005 tot 2020 35.200

Na eerste haalbaarheidstoets 2005 tot 2020 34.400

Realiseringspercentage 7 0  -  7 5  °/o

Bruto toevoeging 2005 tOt 2020 24 .000 -26.000

Sloop 2005  tOt 2020 3.000

Netto toevoeging 2005 tOt 2020 21 .000-23.000

Totaal 2000  tOt 2020 26 .000-28.000

Deze inventarisatie moet, zeker naarmate de realisatie verder weg ligt in de tijd, 

als een globale raming gezien worden. De bouwopgave voor de gehele regio 

Holland Rijnland bedraagt 33.000 tot 36.000 woningen. De conclusie is, dat 

herontwikkeling van vliegveld Valkenburg nodig is om het resterende deel van 

de opgave te realiseren; volgens deze schatting 5.000 tot 10.000 woningen.

i Convenant Ministerie van VROM, provincie Zuid-Holland, regio Holland Rijnland
en gemeente Leiden, 15 december 2004

Voor de Leidse regio is in 2003 een kantorenstrategie vastgesteldi 2. Omdat 

de afzet van kantoren stagneert, is daarin voorgesteld de planvoorraad terug 

te brengen tot 360.000 vierkante meter bvo en een fasering in de tijd aan te 

brengen. In 2004 is besloten om de strategie opnieuw te actualiseren en beleid 

te formuleren voor op dat moment nieuw gevormde (grotere) regio Holland 

Rijnland. Het gaat daarbij om:

• Het hele gebied Holland Rijnland te beschouwen

• Een bijstelling van de afzetprognose

• Een verdere doorvoering van de segmentering in de markt

• Een fasering van de realisatie

• Een actief herontwikkelingsbeleid

Ook na de voorgestelde actualisering blijft er sprake van een forse planvoor

raad. Hiermee geeft de regio aan desnoods gedurende een langere periode 

ruimte te willen reserveren voor de versterking van de kantorenmarkt.

SEG M EN TER IN G  KANTOORONTW IKKELING

Locatie Gebruikerscategorie volume (m2 bvo)

Snelweglocatie A4*zone Zakelijke dienstverlening 153.500

Stationslocatie Leiden Centraal Non-profiten financiële

dienstverlening 64.000

Leeuwenhoek, Rijnfront-Zuid Kennissector, lifescience *) 102.500

Overig stedelijk gebied Lokale bedrijvigheid 75.000

Katwijk 20.000

Totaal 415.000

*) alleen gerelateerd aan universiteit en kennisclusters

B ij de grote knooppunten in de As Leiden Ka tw ijk wordt de kantooropgave 

verwezenlijkt. Een deel van de opgave wordt verspreid in de as gerealiseerd.

2 “ In goede banen Leiden: Kantoren in de Leidse regio” . INBO, januari 2003
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Bijlage 3
Kwantitatieve uitwerking van het programma 
bedrijventerreinen

Vr a a g  e n  a a n b o d

In het Programma van Afspraken van november 2002 werd de behoefte aan 

bedrijventerreinen in de periode 2000 tot 2020 geraamd op 330 hectare. Deze 

raming was gebaseerd op hoge groeiverwachtingen en de wens om een ijzeren 

voorraad deels structureel in te bouwen in de raming. Ten opzichte van het 

beschikbare aanbod was er een zeer grote discrepantie. Bij de vaststelling van 

het Plan van Aanpak van de As Leiden Katwijk is daarom voorgesteld zowel 

naar de vraag als naar het aanbod te kijken. Daarvan uitgaande is de behoefte 

geraamd op 150  hectare voor de periode 2005-2020. Deze raming is gemaakt 

op basis van historische gegevens over uitgiften tussen 1993 en 2003. In die 

periode werd gemiddeld 10 hectare per jaar uitgegeven.

VRAAG EN AANBOD BEDRIJV EN TERREIN EN

Typologie Vraag Aanbod

Regulier 150 ha 98 ha

Specifiek agrarisch Beperkt 26 ha

Specifiek lifescience 174.000  iTi2 bvo 71.500  iTi2 bvo (4 ha)*

Specifiek lucht- en ruimtevaart PM io  ha

Herstructurering 5 ha

Totaal 150 ha 143 ha

SPECIFIEK E T ER R E IN E N

De cijfers over vraag en aanbod laten duidelijk zien dat de regio een gericht 

beleid voorstaat. Voor de economische speerpunten is er dan ook geen aan- 

bodprobleem.

REGULIERE T ER R E IN E N

Er is een aanzienlijk tekort aan ruimte voor reguliere bedrijven. De grootste 

discrepantie betreft daarbij de fasering van het aanbod in de tijd. De groot

ste locatie in het reguliere aanbod is de Oostvlietpolder. Deze locatie heeft 

een onbekende vertraging opgelopen door vernietiging van de provinciale 

goedkeuring van het bestemmingsplan. Een tweede grote locatie, de locatie 

Groenendijk, ligt grotendeels buiten de regio. Daarmee is meer dan de helft 

van het reguliere aanbod onzeker, in ieder geval voorlopig. De beschikbaar

heid van reguliere bedrijventerreinen zal in de komende jaren mogelijk het 

grootste probleem van de regio zijn. Bij hoge groeiambities voor een brede 

categorie bedrijven is er een fors tekort aan ruimte. Bij langdurig uitblijven 

o f afvallen van de locaties Oostvlietpolder en/of Groenendijk ontstaat er een 

acuut probleem. Daarom is aanvullend ruimte nodig voor 40 tot 100 hectare 

regu-lier bedrijventerrein. 3

TRANSFORM ATIE EN UITPLAATSING

Transformatie van bedrijventerreinen, bijvoorbeeld om aaneengesloten 

woonlocaties te ontwikkelen, en de daarmee samenhangende uitplaatsing van 

bedrijven, kan redelijk worden opgevangen. Voorwaarden zijn een gelijkma

tige verdeling in de tijd en een regelmatige uitgifte van reguliere terreinen.

Een lage uitgifte en/of hoge kwalitatieve eisen beperken de mogelijkheden 

voor uitplaatsing. Dat laatste geldt in versterkte mate voor milieuhinderlijke 

bedrijven. Hoewel het om een beperkt aantal bedrij-ven gaat, zijn maatwerk- 

afspraken nodig als de uitplaatsing urgent is. Daarbij gaat het om regionale 

afspraken, prioritering en uitkoop zonder verplaatsing binnen de regio.

Globale aanduiding uan te herstructureren en nieuwe bedrijfsterreinen.

3 Voor lifescience wordt een veel groter volume in kantoorachtige setting gereserveerd.
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