
Statements: 

 Waarden recreatie, economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit koesteren en 
waarden natuur, wandelen/fietsen en sociale cohesie versterken.

 Voortbouwen op het bestaande. Dus niet radicaal breken met het Leidse karakter en
alles met de menselijke maat.

 Bouwen voor iedere beurs, ook voor Jan Modaal.
 Geen omgevingsvisie zonder gedragen hoogbouwkwaliteitstoets door de bevolking

Zienswijze gezamenlijke wijk- en buurtverenigingen inzake Omgevingsvisie Leiden 2040
Hoofstuk Aantrekkelijk vestigingsklimaat

“Als ik aan Leiden denk, denk ik aan een prachtige en prettige stad om in te wonen, te 
werken, te recreëren en om te bezoeken”, is de welluidende eerste zin van het Ontwerp 
Omgevingsvisie Leiden 2040. De behartenswaardige ambitie van het stadsbestuur is dat 
Leiden een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijft bieden aan zijn verschillende stakeholders: 
bewoners, ondernemingen, universiteit en bezoekers. Tegelijk zien we verschillende 
ambities die op gespannen voet met elkaar staan en elkaar soms ronduit uitsluiten. Het 
meest in het oog springen de ambities goed vestigingsklimaat versus verstedelijking. Je kunt 
niet tegelijkertijd verdichten én vergroenen. Het heeft geen zin te doen alsof deze 
uitgangspunten verenigbaar zijn, er zullen heldere en eerlijke keuzes moeten worden 
gemaakt. De vraag is welke. 
Welbeschouwd geeft de visie hierop zelf al het antwoord: voortbouwen op de lijn van de 
stad en Leidse kenmerken en identiteit versterken. Leiden is een middelgrote provinciestad, 
betrekkelijk kleinschalig, met een historisch karakter en een breed voorzieningenaanbod. 
Onderscheidend ten opzichte van de meeste andere steden in de Randstad is haar 
menselijke maat. Het grootste dorp/Provinciestadje van Nederland, wordt weleens 
glimlachend gezegd.
Als Leiden zijn centrumfunctie in de regio wil behouden, moet het zijn Unique Selling Points 
(verder USP’s) versterken, in plaats van uithollen. Dat betekent dat waarden op het gebied 
van recreatie, economische vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit moeten worden gekoesterd en 
waarden op het gebied van natuur, wandelen/fietsen en sociale cohesie versterking 
behoeven.

Een reële woningopgave
Natuurlijk is de wens om woningen bij te bouwen legitiem. Een stad is een levend organisme
en kan niet op slot. Leiden moet geen openluchtmuseum worden. Tegelijkertijd is een 
torenhoge opgaaf van 8.500 te bouwen woningen te hoog gegrepen. Sterker nog, de 
omgevingsvisie spreekt zelfs van rond de 11.500 – 13.500 woningen tot 2040. Een opgave 
gebaseerd op een behoefte nu, maar hoe toekomstbestendig is deze? Tot 2019 zijn er in 
totaal 2.356 woning bijgekomen in leiden, dat betekent een productie van 2020-2030 van 
614 woningen per jaar. Op dit moment zijn er diversen ontwikkelperspectieven en 
gebiedsvisie met een gemiddelde woningbouwopgave van 7.467 tot 8.667 woningen tot 
2040. En daar komen nog wel wat visies en perspectieven bij het komende jaar. 
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De tijd van een huis met een tuin voor iedereen is voorbij, daarvoor zijn de uitdagingen te 
groot en de ruimte te schaars. Bijbouwen moet. Maar wel met de menselijke maat in het 
achterhoofd. Voortbouwend op het bestaande. Dus niet radicaal breken met het Leidse 
karakter; dat is het kind met het badwater weggooien. Dan bouw je een stad waar je kunt 
wonen als dat moet, maar weggaat zodra het kan. Dat is noch in het belang van de 
bestaande bewoners (bijna 72% is tegen hoogbouw, blijkt uit meerdere gemeentelijke 
enquetes1), noch voor de nieuwe stadsgenoten waarvoor je het allemaal doet. Een stad die 
minder aantrekkelijk is voor bedrijven, universiteit en toeristen bovendien. 

Een menselijke maat
Dat betekent dat een eerlijke keuze moet worden gemaakt, waarbij de Leidse USP’s historie 
en cultuur worden gekoesterd en wordt gestreefd naar een menselijke maat. Die 
beschermingswaardige historie en cultuur betreft niet alleen de binnenstad, maar evengoed
de schil van uitbreidingswijken daaromheen (die ook al meer dan honderd jaar oud en 
evengoed typerend voor de stad is), alsmede enkele plekken daarbuiten van 
(cultuur)historische en/of grote natuurwaarde. 
De menselijke maat betekent dat we niet oneindig inbreiden en de hoogte ingaan, hetgeen 
tot vervreemding, verlies aan sociale cohesie leidt en contrasteert met de kleinschaligheid 
en het unieke karakter van de stad. Ook geldt uiteraard dat hoe hoger gebouwd wordt, hoe 
groter de kring waarbinnen een toren zichtbaar en dus van invloed op het stadsgezicht is. 
Hiervoor zijn echt de laatste tijd betere alternatieven ontwikkelt met meer respect voor 
verfijnde stedenbouw van oude, traditionele steden, zoals ook Leiden2.
Burgemeester Paul Depla van Breda zei het onlangs op Radio 1 als volgt: “De belangrijkste 
les die we als gemeentes uit de Corona-crisis kunnen trekken is dat er in de stad voldoende 
groen is en rond de stad voldoende natuur. Dat we allemaal lekker even naar buiten kunnen,
een ommetje maken of in een aangename omgeving kunnen recreëren in de nabijheid van 
ons eigen huis.” Met andere woorden: de stad als verblijfsruimte is belangrijker dan we 
dachten en verdient herwaardering. Volbouwen van schaarse open ruimte, groen opofferen 
voor steen en een grootstedelijk milieu creëren brengt de leefbaarheid van de stad in 
gevaar en daarmee het vestigingsklimaat voor alle partijen.

Woningen waar behoefte aan is
Bij het realiseren van nieuwe woningcapaciteit moet niet alleen naar Leiden zelf worden 
gekeken, dat bijna tot aan zijn stadsgrenzen vol is gebouwd, maar ook naar de regio, waar 
veel locaties zijn aan te wijzen waar de afweging tussen open of bebouwen, hoog of laag 
makkelijker is te maken.
Op korte termijn groeit ontegenzeggelijk de vraag naar meer woningen in de Randstad. Op 
lange termijn zien de perspectieven er echter heel anders uit. De nationale bevolking gaat 

172% tegen in enquête over gebiedsvisie Vondelkwartier, 61% in hoogbouw enquête 11-17 januari op Doemee
2 [ CITATION Uyt08 \l 1043 ]



krimpen. De overheid probeert door forse investeringen in de infrastructuur binnen de 
Randstad nieuwe locaties voor woningbouw aantrekkelijk te maken en de reistijd naar 
locaties buiten de Randstad te verkorten. De Gemeente Leiden zal zich moeten afvragen of 
zij in de Omgevingsvisie 2040 vooral de huidige vraag voor ogen houdt, of ook verder weg 
durft te kijken? Immers, het CBS3 prognosticeert een afname van de groei van het aantal 
huishoudens na 2021 tot ongeveer 10.000 per jaar in 2040 voor heel Nederland. Het gekke 
is dat de gemeente op sommige toekomstige ontwikkelingen wel anticipeert, denk bv aan 
het verminderde autobezit of schonere motoren, maar op andere punten alleen naar de 
huidige situatie verwijst zonder rekening te houden met langlopende trends.

Het probleem van bouwen in het heden, is dat wat er eenmaal staat nooit meer weggaat. 
Denk aan onze vorige woningbouwopgave en de na-oorlogse wijken die nog steeds intensief
bewoond worden. Waarom zou de stad niet investeren in tijdelijke woningen? Bijvoorbeeld 
drijvende huurwoningen op het Valkenburgse Meer, die weer verdwijnen als de vraag 
afneemt. Of containerwoningen voor startende huurders, met de belofte dat de containers 
maximaal tien jaar op een bepaalde plek blijven staan? Zo helpen we de druk op de 
woningmarkt op korte termijn te verlichten, zonder de stad voor altijd te veranderen.

Ook de te bouwen mix van verschillende woningtypes voor verschillende doelgroepen 
behoeft aandacht. Voor wie wordt er eigenlijk gebouwd? Bouwt men louter om 
nieuwkomers in de stad te accommoderen (denk aan kenniswerkers of studenten) of om 
ook de eigen bevolking te huisvesten? In de praktijk worden nieuwbouwprojecten veelal 
aan de markt overgelaten. Daar staat winstmaximalisatie -logischerwijs- voorop. Dat leidt 
tot een focus op koopwoningen in het duurdere segment. Gek genoeg profiteren 
gemeenten hiervan; doordat ze meer verdienen aan duurdere woningen, zowel op korte 
termijn (gronduitgifte, leges), als op langere termijn (WOZ). Een perverse prikkel.

3 Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen, CBS 2019



De gemeente moet een grotere regierol nemen om te zorgen dat woonruimte waar veel 
behoefte aan is, maar minder profijtelijk zijn voor projectontwikkelaars, toch wordt 
gerealiseerd. Waar komen de sociale koopwoningen (tot €200.000,-) waaraan het College 
zich heeft gecommitteerd4? De woningbehoefte wordt voor ruim 90% bepaald door starters 
(met name jongeren en buitenlandse migranten) en gezinnen die willen doorstromen van 
een appartement naar een eengezinswoning5. De nationale nieuwbouw zal voor circa 70% 
uit eengezinswoningen moeten bestaan om aan te sluiten bij de woonwensen. En dat terwijl
er maar 15% eengezinswoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad6. Wij pleiten 
voor een meer divers aanbod van woningen, in plaats van kortzichtig de productie halen 
waar Leiden zich aan heeft gecommitteerd. 

Een visie met draagvlak
Één van de grootste uitdagingen tot 2040 voor de stad Leiden is de verdichtingsopgave waar
de gemeente zich aan heeft geconformeerd. Daarbij ziet de gemeente de enige oplossing in 
de hoogte, want Leiden is eigenlijk al vol. Maar hoe kunnen we deze ambities van de 
gemeente nu serieus nemen, zonder dat hier een goed afgewogen kader onder ligt. Een 
kader waar oude en nieuwe bewoners hebben bepaald hoe hun stad eruit komt te zien. 
Maar over de genoemde hoogbouwkwaliteitstoets mag de burger helaas niet meebeslissen. 
Wij als bewoners zijn begaan met onze prachtige stad en willen graag meedenken en 
meebeslissen hoe onze stad eruit komt te zien. Zeker als het gaat om circa 15 torens van 70 
tot wie weet hoe hoog, die de komende tijd gaan verrijzen in het ‘dorpse’ Leiden. Zeker als 
het bouwbesluit maar gaat tot 70 meter. Hoger voorziet het Bouwbesluit op dit moment 
nog niet waardoor toetsen hierop lastig wordt. Met deze omgevingsvisie geef je nu de hoge 
torens over aan het wilde westen. Ook de OER onderschrijft dat er grote risico’s kleven aan 
de conflicterende ruimteclaims. Juist daarom is een hoogbouwkwaliteitstoets en een 
zorgvuldige inpassing van deze immense torens een must. Wij vragen dan ook de 
omgevingsvisie niet vast te stellen, zonder eerst een gedragen hoogbouwkwaliteitstoets 
door en voor de inwoners van Leiden te formuleren. 

Hoogbouwkwaliteitstoets
In de omgevingsvisie wordt enkel een opsomming gegeven van de eisen van een 
hoogbouwkwaliteitstoets die de gemeente wil instellen voor gebouwen hoger dan 25, 
respectievelijk, 40 meter. Zonder daarbij enige toelichting wat de gemeente daarvoor 
voorziet. Afgelopen jaren zijn er voornamelijk dikke, lompe, en saaie torens toegevoegd aan 
de skyline van Nederland. De vraag is hoe de gemeente straks de juiste kaders kan 
meegeven aan de projectontwikkelaars en een ruggengraat gaat tonen om haar stad de 
allure te laten houden die het nu heeft. Bij deze willen graag wat kritische noten meegeven 
aan de gemeente voor de criteria die zij nu in het visier heeft voor deze kwaliteitstoets: 

 de bijdrage die hoogbouw levert aan een aantrekkelijk en levendig maaiveld
Het is ons volstrekt ondenkbaar hoe hoogbouw een aantrekkelijker maaiveld  creëert. Hoogbouw leidt tot
winderige, koude en vooral onherbergzame steden. Want veel ruimte rondom de hoogbouw is er in 
Leiden niet vanwege de krapte. Zoals De Nijs heeft aangegeven is maar van 20% van de gebouwen een 
plint gerealiseerd die zowel functioneel als architectonisch goede voorwaarden biedt voor een levendig 
straatbeeld7. Ook de trend van een verticale stad draagt niet bij aan levendigheid op straat volgens haar. 

4 “Bouwdoelstelling voor starters" (M19.0104/03)
5 [ CITATION deZ19 \l 1043 ]
6 Uitvoeringsagenda Wonen Leiden 2020-2030 Concept 2.0
7 High rise op ooghoogte ( de Nijs 2015)



Daarom is het van belang dat de gemeente hier harde afspraken over maakt met de ontwikkelaars. Een 
sterke regierol van de gemeente en het stellen van duidelijke toetsingskaders is hierbij een must. 

 variatie in de skyline
Variatie in de skyline heeft effect op de historische zichtlijnen. Daarnaast is zonder duidelijke kaders voor 
deze variatie het onmogelijk hier een oordeel over vellen. Naast de skyline, die alleen van boven kan 
worden aanschouwd, is nog meer van belang: de eyeline. 

 hoogwaardige architectuur
Hoogwaardig is een enorm ruim begrip wat mulit-interpretabel is. Het is onmogelijk hier, zonder 
duidelijke meetwaarden en of kaders hier een oordeel over te geven. Wij vragen u een toelichting met 
heldere meetbare kaders op te nemen in de omgevingsvisie en hoogbouwkwaliteitstoets.

 bescherming van prominente historische zichtlijnen
Op dit moment zijn de zichtlijnen richting zee vanuit de binnenstad al vertroebelt door Heerema en de 
Lorenz. Dit wordt alleen maar sterker met het toevoegen van nog maar hoogbouw om het centrum heen.
Het lijkt ons een onhaalbare opgave deze ambitie waar te maken zonder te tornen aan de locatie en 
hoogte van gebouwen die in de visie zijn opgenomen. Daarnaast dringen wij aan ook de zichtlijnen vanuit
de omliggende buurten in ogenschouw te nemen bij dit criteria. Rondom het centrum van Leiden wonen 
en verblijven ook mensen die om zich heen kijken.  een gezond microklimaat (wind en zon)
Juist hoogbouw heeft effect op de wind en zonbeleving in de omgeving. Zoals iedereen weet neemt wind 
toe op hoogte. Om dit te beperken kan er gedacht worden aan luifels, afgeronde hoeken, open 
verdieping8. Allemaal kaders die goed zijn om te nemen in de hoogbouwkwaliteitstoets. Met het ingaan 
van de nieuwe Omgevingswet worden de criteria hiervoor versoepeld. Wij sporen de gemeente dan ook 
aan duidelijk en heldere kaders per gebied aan te geven voor dit criteria. 

 stimuleren van duurzame mobiliteit
Dit item roept de vraag op hoe hoogbouw de kaders kan stellen voor duurzame mobiliteit. Naast de 
parkeerverordening wordt hier dus de ambitie uitgesproken bij hoogbouw een zo laag mogelijk 
parkeernorm te handteren.  Deelconcepten is een mooie trend, die zich helaas nog niet heeft bewezen. 
Voor gezinnen blijft een auto meestal toch een must. Bedoeld de gemeente Leiden bij deze dat er vooral 
zal worden gebouwd voor huishoudens zonder kinderen? 

 stimuleren van biodiversiteit en waterretentie
Een prachtig criterium, maar helaas niks waard zonder harde kaders. Om een voorbeeld te geven wordt 
biodiversiteit pas gerealiseerd na ongeveer 30 jaar. Het realiseren van biodiversiteit op hoogte is nog niet
bewezen. Waterretentie in hoogbouw is een lastige opgave. Het aanleggen van dakpolders waarop al een
ambitie ligt van tuinen, zonnepanelen etc zal een lastige opgave worden. Ondergronds water opslaan is 
echter een kostbare opgave die wellicht niet de betaalbaarheid van de gerealiseerde woningen ten goede
zal komen. 

 draagvlakverwerving in de omgeving

Juist door de burgers mee te laten beslissen over de hoogbouwkwaliteitstoets kan er meer 
draagvlak worden gecreëerd. Door consensus hierover te bereiken met de omgeving kan de 
gemeente eindelijk de burgers het gevoel geven dat zij ook mogen meedenken over de 
uitstraling van hun stad. Jammer dat dit dan niet ook wordt verweven in de omgevingsvisie, 
maar weer als een document achter de schermen wordt vastgesteld. Met klem vragen wij u 
dan ook nogmaals niet de omgevingsvisie vast te stellen zonder een gedragen 
hoogbouwkwaliteitstoets.

Verdichten met beleid
De Omgevingsvisie sorteert voor op nog hogere hoogbouw dan in de huidige situatie al is 
toegestaan. Deze ontwikkeling is in tegenspraak met huidige trends in stedenbouw en 
architectuur. Daar groeit het besef dat  er meer nadelen dan voordelen aan hoogbouw 
kleven. Zoals ook beaamt door Gehl is hoogbouw “het antwoord van luie architecten op 

8 Woeste wind rondom hoogbouw: dit is wat we ertegen kunnen doen (NRC 2020)



hoge bevolkingsdichtheid”9. Of zoals Uytenhaak het in het NRC aangeeft ‘Stomme 
stedenbouw’10 Middelhoog bouwen kan heel efficiënt binnen de huidige stadsgrenzen 
gerealiseerd worden in plaats van dure torens neer te zetten die tot de wolken rijken, zoals 
bijvoorbeeld in Parijs. Met woonblokken van 5 á 6 bouwlagen kan toch een grote dichtheid 
worden bereikt. En goedkoper en dus betaalbaarder voor de gewone burger ook, in plaats 
van penthouses voor rijke niet-Leidenaren. 
Bijvoorbeeld architect Sjoerd Soeters heeft meerdere malen bewezen dat met minder 
hoogte toch een hoge dichtheid kan worden gegenereerd11. Juist door veel aandacht te 
hebben voor de openbare ruimte en deze in te richten als echte verblijfplaats, in plaats van 
verticaal groen aan de gevels. Plekken waar de menselijke maat weer helemaal tot zijn recht
komt. Het aansluiten van een hoge toren op de straat lukt zelden, zegt ook Uytenhaak 
(architect  RU + PA). Bovendien is niet zonder reden in de huidige Hoogbouwvisie gekozen 
voor een maximum van 70 meter. Boven deze grens gelden aanvullende eisen betreffende 
de veiligheid die per project worden vastgesteld. In de praktijk gaat het dan om extra eisen 
wat betreft de constructie, installatie en organisatie. Architecten hanteren de vuistregel: 
bouwen boven de 70 meter is anderhalf keer zo duur. De investeringskosten per vierkante 
meter van een gebouw van 150 meter zijn maar liefst 50 procent hoger dan van een toren 
van 50 meter12. Zijn deze woningen in de wolken dan wel betaalbaar voor een gewone 
Leidenaar? 
Dit betekent doorgaans dat gebouwen die door de 70 meter-grens qua verblijfsgebied-vloer 
gaan, én direct veel hoger worden (projectontwikkelaars nemen immers niet extra kosten 
voor lief om één of twee extra etages te bouwen) én eigenlijk per definitie voor de duurdere
segmenten worden gebouwd (de vierkante meter-prijs is immers hoger). Daarom valt 
moeilijk vol te houden dat hoogbouw de oplossing is om bijvoorbeeld starters of sociale 
huurders te helpen. Ook gezinnen en senioren zitten niet te wachten op hoogbouw zoals 
onderzocht door Friso de Zeeuw13. In tegendeel; wie wil bouwen voor iedereen, kan beter 
onder de 70 meter-grens blijven. Hoogbouw is duurbouw.

Conclusie
De gezamenlijke wijk- en buurtverenigingen vragen het stadsbestuur dan ook om de 
Omgevingsvisie aan te passen en een duidelijke keuze te maken voor het behoud van 
Leidens sterke, onderscheidende punten en karakteristieke identiteit en af te zien van 
aanpassing van de vigerende Hoogbouwvisie. Vijftig meter is meer dan zat. Alleen zo 
realiseert Leiden de ambitie die aan het begin als kernuitgangspunt zo kernachtig is 
geformuleerd: een stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

9 Gehl 2017
10 De woontorengekte stopt in Rotterdam (eindelijk), NRC 2021
11 Top 5 verdichting zonder hoogbouw volgens Soeters, Stadszaken 2019
12 Wonen in de wolken: handboek woontorens in Amsterdam, DRO gemeente Amsterdam
13 [ CITATION deZ19 \l 1043 ]


