
bewoners visie 
vondelkwartier



De lage mors
lage moeras langs de Oude Rijn



Plannen van de gemeente 
Leiden

ontwikkel-
perspectief

eerste plannen voor onze 

wijk worden helder

vondelkwartier
2 weken om de buurt te 

laten reageren

college B&W
Beide plannen worden 

vastgesteld

gemeenteraad
plannen worden 

vastgesteld?

januari mei oktober december

gemeente 

doet niks 

met kritiek 

hoogbouw



Bewonersparticipatie?

Ontwikkelperspectief en gebiedsperspectief open voor zienswijzen 
tijdens lockdown .....
terwijl bewoners werk en gezin draaiend moeten houden

Enquete lokt veel reacties uit (tégen hoogbouw) maar gemeente 
‘maakt andere afweging’

Bewoners organiseren zich, maar 2e lockdown gooit roet in het eten:
• We kunnen geen samenkomsten organiseren
• Niet alle buurtbewoners zijn digitaal vaardig 
• Oudere buurtbewoners durven vaak niet de deur open te doen

Hoezo participatie?

?



Buurtparticipatie?

Gezondheidscentrum wil uitbreiden

móet uitbreiden voor verdubbeling aantal bewoners

heeft sinds dec 2019 niets meer van de gemeente gehoord ....

ELS wil uitbreiden ......

ROC Mondriaan weet van niets .....

Hoezo participatie?

?
? ?



Hoe zien wij de lage mors

knus

groen

sociaal



uitkomsten Enquete

parkeerdruk

37%

tegen 

hoogbouw

75%

tegen 

hittestress

55%



De gemeente heeft een ontwikkelperspectief 
en een gebiedsvisie



de gemeentevisie



de gemeentevisie

wij zijn geen sinterklaas en kijken vanaf het maaiveld



verbinding 
met de 

wijk?
of alleen 
binnen je 

blok?

(dus niet zoals 
in de 

diamantbuurt) 

het gemeenteperspectief



levendig? 
De diamantbuurt is niet 

levendig



Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie

waar is de overgang? 



slanke hoogteaccenten 
met verspringende plint

volslank zonder plint?

Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie



Gezien vanaf maaiveld:
het nieuwe uitzicht vanuit 
Gerard Brandtstraat 113.

Vergroening of verstening? 
U mag het zeggen ….
Daktuinen zijn onzichtbaar.

Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie

de ‘laagbouw’ 

van bouwblok 2



Oude en nieuwe zichtlijn vanuit Gerard Brandtstraat 29a
(maar er staat ook nog een toren van 40 m tussen)



Gezien vanaf maaiveld:
het nieuwe uitzicht vanuit de 
wijk, vanaf de Vondellaan

Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie

Vondellaan



Gezien vanaf maaiveld:
het nieuwe uitzicht 
vanaf het gehalveerde 
Vossiusplein

Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie



• Niet in verhouding tot 
de wijk

• Versteend uitzicht voor 
de bewoners van de 
Muiderkring en de 
Gerard Brandtstraat

• Verkeersdruk en 
onveiligheid op 
Muiderkring en Gerard 
Brandtstraat

• Groenvoorziening 
versnipperd en uit het 
zicht

• Risico op schade aan 
bestaande huizen door 
bouwactiviteiten 

Het plan van de Spuigroep:



Groenaansluiting op 
Park Kweeklust?
Auto’s en fietsers moeten 
in- en uitrijden, groen is 
uit het zicht en 
groenverbinding wordt 
onderbroken door de 
Muiderkringroute

Gebiedsvisie impressie motorhuislocatie



Onze zorgen 
voor de 

toekomst van 
onze wijk



Wat krijgt de wijk 
er voor terug?
Welke voordelen zijn er voor 
de huidige bewoners?



Wat gaan jullie doen voor de 
huidige bewoners?

Waar gaan wij en onze 
bezoekers parkeren?

Tankstation

Schaatshal
Sportlocatie in de 
buurt verdwijnt

Wonderland
Waar gaat de 

kinderopvang heen?

Groen
Veel groen gaat weg, 

wat komt terug?

Functie verdwijnt

Vossiusplein
Waar kunnen scholen en 
sportverenigingen straks 

terecht?

Gymzaal



Ons perspectief vanuit de wijk



Ingang van onze wijk:
kan stukken beter en mooier!



Wij zijn voor

leefbaarheid 
verbeteren

thuis voelen in onze wijk
veiligheid voor iedereen

Ontwikkeling in 
de wijk

De wijk kan altijd beter



Wij zijn tegen

verslechteren 
leefbaarheid

weinig sociale cohesie, hogere 
verkeers- en parkeerdruk, 
versnipperd groen, meer 
geluidhinder, schaduw- en 
windhinder, meer fijnstof en 
NOx, hittestress

Extreme 
Hoogbouw
past niet bij onze wijk



Hoogbouw nee, tenzij



Waarom de hoogbouw?





Hoogbouw

Wat wij allang wisten is nu ook door onderzoek bevestigd. Veel 
hoogbouw is niet erg gezond. In dit onderzoek naar de gezondste 
steden van Nederland komt Groningen als beste tevoorschijn. Een 
van de redenen is dat er weinig hoge gebouwen zijn:
https://www.nu.nl/binnenland/6093638/groningen-uitgeroepen-
tot-gezondste-stad-van-nederland.html

Gezonde stad = weinig hoogbouw

Planologen, politici en 

bestuurders pleiten steeds 

vaker voor (super-)hoogbouw 

in de Randstad als hét 

middel tegen de woningnood 

en het stikstofprobleem. Zijn 

drukke steden zoals 

Rotterdam, Den Haag en 

Amsterdam met 

superhoogbouw nog wel 

leefbaar, en 

toekomstbestendig? Bij een 

beetje wind word je op de 

Haagse Turfmarkt of het 

Rotterdamse Weena uit je 

jas geblazen. Het RIVM heeft 

vastgesteld dat het leven in 

de Randstad vijf jaar wordt 

verkort door stress, 

geluidsoverlast, ongezonde 

lucht en de opwarming van 

binnenstedelijke gebieden.



Hoogbouw
Dichtheid wordt bepaald door de 

opbouw van het aantal 

appartementen in vierkante meters 

en het aantal parkeerplaatsen dat 

daar min of meer bij hoort. Het 

probleem van hoogbouw is dat het 

veel ruimte om zich heen nodig 

heeft, al was het alleen maar om te 

voorkomen dat het teveel 

schaduwwerking op de omliggende 

gebouwen heeft.’

Volgens Soeters is hoogbouw ook 

niet geschikt om woningen te 

bouwen voor mensen met een wat 

krappere beurs. ‘Met name voor de 

goedkope en middenprijzen is 

hoogbouw absoluut geen 

oplossing. Het is veel duurder en 

minder efficiënt dan zes of zeven 

woonlagen. Als je boven de vijftig 

meter komt, moet je veel 

intensievere 

veiligheidsmaatregelen nemen, 

zoals vluchtwegen en 

brandweerliften. Daardoor wordt 

het een hele dure affaire en die 

maatregelen gaan ook nog eens 

ten koste van de woonruimte.’



Nieuwbouw en corona
Hoeveel kantoren staan er straks leeg als we na de coronacrisis allemaal 
veel meer thuis blijven werken?

Wat gebeurt er met die lege kantoorruimte? Verbouwen tot woningen?

Komen er nieuwe bouwnormen voor liften, trappenhuizen etc. zodat 
mensen bij een nieuwe pandemie gemakkelijker afstand kunnen houden?

Wat gebeurt er met de vraag naar OV als we veel meer thuis blijven 
werken?

Blijven mensen bang voor besmetting in het OV?

Is het gemeentelijk ontwikkelingsbeleid wel coronabestendig?



Ons plan
hoe het anders kan

wij denken graag mee!





Ons alternatief:

Zo kan het ook!

Verlenging 
Muiderkringroute; 
nieuwe aansluiting 
op Vondellaan

Verkeersader wordt 
omgeleid langs 
spoorbaan voor 
veiliger 
verkeersafwikkeling 
en behoud van rust 
in de woonbuurt

Uitbreiding 
Kweeklust: 
verbonden groen



Groen
Geen snippers

Wel verbonden groen voor beleving en biodiversiteit

Uitbreiding Park Kweeklust – óns Central Park



trek de groene long door

groene buffer tussen laag- en hoogbouw

Verleng hoogbouw (max 8 
verdiepingen) langs 
plesmanlaan

Trek stempel van de wijk door. 
Hoogte loopt op richting het spoor

Behoud groene long tussen laag en hoger 
(max 8 verdiepingen)

Behoud zichtlijnen en privacy: hoger 
bouwen betekent meer afstand houden

Verzeker ook recreatieruimte en groen 
voor nieuwe bewoners



Sociale cohesie
ons kent ons

Groter park Kweeklust in 
Leiden moet Lage Mors 
beschermen tegen hoge flats



Hoogbouw

In verhouding met Heerema (50 m), Naturalis (62 m) 
en onze wijk

Aansluitend op bestaande stedenbouwkundige 
structuur van de wijk, dus:

• Hoogteaccenten alleen aan de Plesmanlaan en 
langs de spoordijk

• In het verlengde van de Muiderkring voor afstand 
tot laagbouw en minimale schaduweffecten

• Door ononderbroken groenzone gescheiden van 
bestaande laagbouw

?



Aantal m2 blijft gehandhaafd
Woningbouwopgave nemen ook wij serieus

Ons plan voorziet in hetzelfde bouwvolume als de 
gebiedsvisie

met behoud van karakter en leefbaarheid van de buurt    

Buurtbewoners maken wooncarriere in de wijk en dat 
willen we ook voor de toekomst mogelijk maken

Bouw meer voor starters (nu niet meer dan 4-12% van 
de Spuigroep plannen)



Stratenpatroon wordt 
doorgetrokken

Tennet kabel kan blijven 
liggen

Kruising naar Darwinweg blijft 
behouden

Waar gaat het gemotoriseerde verkeer naartoe?



Verleg de Vondellaan

Creëer verkeersruimte op onbebouwbaar gebied 
langs spoordijk

Probleem TenneT opgelost

Verbeter sociale veiligheid fietspad langs spoor



Verleg de kruising Plesmanlaan-Vondellaan niet!

Onnodige investering – veel te duur – lost geen 
probleem op (er is een perfecte fietstunnel bij de 
Verbeekstraat)

Verhogen Plesmanlaan bij kruising geeft meer 
geluidhinder en luchtvervuiling voor de wijk

Rechttrekken kruising leidt tot hogere rijsnelheden 
op de Vondellaan

Echte knelpunt is rotonde bij Leidse Hogeschool



Verkeer
Hoofdverkeersader langs spoordijk

Vondellaan autoluw, met veel ruimte voor 
wandelaar en fietsers

Verlenging Muiderkring langs bouwblok 1 naar 
Vondellaan, voor:

• Veiliger verkeersafwikkeling

• Geen extra belasting voor smalle straatjes in 
Lage Mors

• Geen versnippering van groenvoorziening



Parkeren
Parkeren voor nieuwe buurtbewoners binnen bouwblokken

Geen extra parkeervergunningen voor nieuwe bewoners

Geen scooters en fietsen op de stoep



Omgevingswet: samenhang!

Integrale gebiedsontwikkeling:
woningen, infrastructuur, sociale voorzieningen, openbare ruimte en 
groenvoorziening

Gemeente moet eigen silo’s doorbreken!

Ruimte voor participatie van buurtbewoners en andere stakeholders:
gezondheidscentrum, ELS, ROC Mondriaan, Wonderland, 
sportverenigingen, ....



Participatie is méér 
dan ‘inpassen’



Wij ontwerpen graag 
mee om onze wijk 
mooier te maken!



Tot stand gebracht, met en voor 
de bewoners van de Lage Mors, 
door actiecomité SOSMors

De sleutel voor succes is samenwerken:
co-creatie voor een leefbare wijk!

info@sosmors.nl


