
Ontwikkelingspotenties Binnenstad
Eindrapportage 16 september 2008

Ariel Daniëls, Wojtek Mikolajczyk, Rob Jeuring, Damo Holt (ECORYS)
Toine Hooft (Bureau Stedelijke Planning)



Opbouw rapportage

1. Opdracht
aanleiding, achtergronddocumenten, doelstelling, vraagstelling

2. Analyse
‘outside in’ en ‘inside out’ analyse van huidige ruimtelijk-economische situatie‘outside in’ en ‘inside out’ analyse van huidige ruimtelijk-economische situatie

3. Antwoord op de deelvragen en integrale visie

4. Hoe nu verder?



1. Opdracht
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1. Opdracht ‘Ontwikkelingspotenties Binnenstad’

1.1 Aanleiding

De Binnenstad Leiden heeft prioriteit in het Coalitieakkoord 2008-2010 als
gevolg van de gesprekken die in 2007 tussen College en het
Centrummanagement zijn gevoerd.

Daarnaast zijn er de nodige (publiek-)private initiatieven die al dan niet
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Daarnaast zijn er de nodige (publiek-)private initiatieven die al dan niet
gefaciliteerd kunnen worden, maar in ieder geval getoetst op de ambitie van
de gemeente Leiden.

In 2008 wordt gewerkt aan een integraal programma binnenstad dat vertaald
wordt naar een aantal concrete sturingsdocumenten. Hiervoor moeten een
aantal onderzoeken plaats vinden, waaronder het opstellen van het document
‘Ontwikkelingspotenties Binnenstad’.



Relevante achtergronddocumenten

• Coalitieakkoord 2008-2010

• Startdocument Programma Binnenstad
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• Startdocument Programma Binnenstad

• Afrondingsfase Programma’s Binnenstad, Structuurvisie,
PRIL 2009 en Bereikbaarheid

• Onderzoeken en (private) initiatieven



1.2 Doel- en vraagstelling

Doelstelling:

Onderzoek de ontwikkelingspotenties van de Binnenstad Leiden.
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Hoofdvraag:

Wat zijn de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden
van de drie aandachtsgebieden en tot welke integrale ruimtelijk-
economische visie moet dit leiden?



Deelvragen

De vraagstelling valt uiteen in drie aandachtsgebieden

waarvoor in de slotfase van dit onderzoek een voorstel tot

‘integrale visie’ wordt gedaan:

1 de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van
de oude en nieuwe assen: Breestraat, Haarlemmerstraat,
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de oude en nieuwe assen: Breestraat, Haarlemmerstraat,
Hooigracht en Langegracht;

2 de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van
de (parkeer)locaties: Morspoort, Garenmarkt, Kaasmarkt en
Lammermarkt;

3 de ruimtelijk-economische ontwikkelingsmogelijkheden van
de stadszijde van het centraal stationsgebied.



Kaart met de 3 aandachtsgebieden
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2. Analyse
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2.1 Analyse ‘Outside In’

• Cijfers regionale context en interpretatie
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Regionale situatie: winkelen

Leiden tweede aankoopplaats
in de regio, na Den Haag

Enorme dynamiek in de regio.

Alleen al gerealiseerd in 2007:
• Den Haag-Centrum

(Grote Marktstraat,
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(Grote Marktstraat,
Haagse Passage)

• Hoofddorp-Centrum (Vier
Meren, Polderplein

• Cruquius
• Leiderdorp



Regionale situatie: economie

Dienstensector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122005-2012 2006-2012

Agglomeratie Haarlem 3.548 3.620 3.680 3.739 3.797 3.856 3.916 3.977 1,64% 1,58%

Groot-Amsterdam 41.090 42.643 44.589 46.067 47.358 48.747 50.177 51.628 3,31% 3,24%

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 6.314 6.538 6.767 6.931 7.078 7.245 7.423 7.606 2,70% 2,55%

Agglomeratie 's-Gravenhage 18.440 18.932 19.432 19.757 20.035 20.358 20.704 21.060 1,92% 1,79%

Oost-Zuid-Holland 4.797 4.981 5.184 5.318 5.432 5.566 5.711 5.862 2,90% 2,75%

Nederland totaal 292.325 302.945 314.087 321.574 327.935 335.097 342.653 350.388 2,62% 2,45%

Industriesector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122005-2012 2006-2012
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 Gezonde groei dienstensector (2,5% in de periode 2006-2012, NL = 2,4%);

 Sterke groei industrie o.m. bioscience (2,7% in de periode 2006-2012, NL=1,7%).

Bron: ERP 2008

Agglomeratie Haarlem 605 608 637 653 669 687 707 726 2,64% 3,00%

Groot-Amsterdam 4.903 4.969 5.151 5.270 5.394 5.524 5.662 5.800 2,43% 2,61%

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 1.733 1.793 1.851 1.894 1.942 1.992 2.047 2.103 2,80% 2,69%

Agglomeratie 's-Gravenhage 2.379 2.415 2.439 2.459 2.480 2.502 2.525 2.547 0,98% 0,89%

Oost-Zuid-Holland 1.663 1.730 1.786 1.803 1.826 1.854 1.890 1.928 2,13% 1,82%

Nederland totaal 94.635 96.608 99.106 100.253 101.637 103.202 105.036 106.905 1,76% 1,70%



Regionale situatie: winkelen

• De Leidse binnenstad is de
belangrijkste aankoopplaats in
de directe regio en heeft een
sterke positie in fun.

• Alphen ad Rijn-Stadhart heeft
een belangrijke sprong
gemaakt zowel in schaal als
branchering (meer fun).
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Bron: Locatus 2008

• De positie van Leiden is niet
onbedreigd. De (sub)regionale
centra versterken zich:

- Alphen a/d Rijn-Stadshart,
Dutch Oval, FOC?

- Leiderdorp-Woonboulevard,
Winkelhof, IKEA?

- Katwijk-Valkenburg, Centrum



Regionale situatie: werken
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Uit VTIS 2008: bewerking ECORYS
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• Vrij dynamische kantorenmarkt: opname 20-25.000 m² bvo/jaar voor de
gemeente Leiden (uitschieters in 1998 en 2007). Dit is bijvoorbeeld
vergelijkbaar met Zoetermeer. Steden als Haarlem en Delft kennen een
opname van < 10.000 m² bvo / jaar.

• De afgelopen jaren zijn er in de regio diverse kantorenplannen ontwikkeld,
gekoppeld aan met name drie locaties:

– W4 (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden),

– Leiden Centraal en

– het Bio Science Park (Leeuwenhoek en Nieuw Rhijngeest).



Regionale situatie: kantoren en bedrijventerreinen

• 143 ha revitalisering en
uitbreiding bedrijventerreinen
tot 2020

• Planvoorraad kantoren in
COROP-regio: 415.000 m²
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COROP-regio: 415.000 m²
bvo tot 2015 (+ 70% tov
bestaande kantorenvoorraad
in Holland Rijnland)

Bron: ECONOMISCHE AGENDA HOLLAND
RIJNLAND, november 2007



Regionale situatie: wonen
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Ontwikkeling gemiddelde woningprijs
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Bron: PRIMOS 2008
• Beperkte productie Leiden:

- Groenoord (ca. 700 woningen)
- Nieuw Leyden (ca. 700 woningen)

- Roomburg (900 à 1.000 woningen)
- Haarlemmermeer/ Bollenstreek

• Grote impuls Valkenburg: +4.000 tot +6.250 won.

• Prijzen op Randstadniveau.

• Sterke woonfunctie in de regio (Rijnsburg,
Zoeterwoude, Voorschoten, Warmond), maar tevens
economische functies zwak vertegenwoordigd.



Conclusies regionale context

De Leidse regio staat er goed voor

• Strategische ligging, scharnier tussen Noord- en Zuidvleugel Randstad;
van belang voor toekomstige bouwopgave Randstad (+500.000 w. tot 2040)

• Stagnerende bevolkingsgroei en kleinere huishoudens in de gemeente Leiden,
maar grote uitleglocaties in de regio: Valkenburg (+5.000 w.),
Haarlemmermeer/Bollenstreek (+25.000 w.) en Haagse regio (LEYP).

• 57% van de beroepsbevolking (NL=31%) is hoog opgeleid, 20% van de Leidse
bevolking is student (studentenstad bij uitstek), aandeel creatieve klasse 32%.

• Gezonde groei dienstensector (2,5% in de periode 2005-11, NL=2,4%); sterke
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• Gezonde groei dienstensector (2,5% in de periode 2005-11, NL=2,4%); sterke
groei industrie o.m. bioscience (2,7% in de periode 2005-11, NL=1,7%).

• Vrij dynamische kantorenmarkt: opname 20-25.000 m²/jaar voor gemeente
Leiden. Flinke planvoorraad in COROP-regio. Kantorenlocaties nu nog vrij
centraal gelegen in de stad (muv W4-gebied Zoeterwoude). Toekomstige locaties
op de as A4-CS-A44.

• Winkelaanbod in de regio versterkt zich over de gehele linie.
• Verbetering infrastructuur onder meer met de komst van de RijnGouwelijn.

Nog diverse knelpunten aanwezig (mn autobereikbaarheid zuid/westzijde).
• Totaal aantal monumenten: circa 3.000, waarvan 1.199 rijksmonumenten (2003)



2.2 Analyse ‘Inside Out’

Antwoord op de volgende vragen:

 waar moet een succesvolle binnenstad aan voldoen?

 in hoeverre voldoet Leiden hieraan?

 wat zou Leiden moeten doen om hieraan te kunnen voldoen?
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Aanpak;

- benoem de functioneel-ruimtelijke aspecten voor een aantrekkelijke
binnenstad

- voer een zelfanalyse uit, maak een SWOT-tabel en trek conclusies

- geef aan hoe de huidige situatie kan worden omgebogen en verbeterd



2.2.1A Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Functionele aspecten:

• Richten op een breed publiek:
binnensteden kunnen een sterkere
positie verkrijgen door zich op een
breed publiek te richten. Gezinnen
met kinderen, ouderen, toeristen en
zakelijke bezoekers zijn belangrijke
doelgroepen. De aanwezigheid van
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doelgroepen. De aanwezigheid van
functionele deelgebieden leidt tot
herkenbaarheid en binding hetgeen
uiteindelijke in hogere
bezoekfrequenties resulteert. Hiervoor
kunnen deelgebieden als A1-gebied,
hoogwaardig kwalitatieve gebieden en
dwaalgebieden met vooral
zelfstandige detailhandel
voorzieningen als voorbeeld dienen.



2.2.1B Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Functionele aspecten:

• Kwaliteitsverbreding: het
voorzieningenaanbod moet van
goede kwaliteit zijn, met een goede
uistraling en van alle prijsniveaus.
Alle categorieen consumenten
kunnen pas dan naar tevredenheid
hun inkopen doen. Het merendeel
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hun inkopen doen. Het merendeel
van de publiek richt zich op de main
stream products maar de
aanwezigheid van bijzondere
artikelen wordt ook gewardeerd.
Kwaliteit betekent ook het
voortdurend actualiseren van het
aanbod. Producten en formules
moeten zich vaak vernieuwen zodat
consumenten steeds weer verrast
worden.



2.2.1C Analyse binnenstad: welke functioneel-organisatorische
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Functioneel-organisatorische aspecten:

• Evenementen en speciale attracties:
het organiseren van evenementen
zoals festivals, muziekevenementen,
themajaren (Rembrandtjaar) en
bloemenmarkten kan een positieve
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bloemenmarkten kan een positieve
invloed hebben op de economische
resultaten van de binnensteden.



2.2.1D Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Functionele aspecten:

• Versterking onderscheidend
vermogen:
aanwezigheid van typische
lokale kenmerken die de unique
selling points van de binnenstad
zijn. Hierbij kunnen we denken
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selling points van de binnenstad
zijn. Hierbij kunnen we denken
aan bekende warenhuizen in
bijzondere gebouwen,
flagshipstores (nieuwe formules)
en lokale bedrijven met geheel
eigen uitstraling.



2.2.1E Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Functionele aspecten:

• Versterking woonfunctie
binnensteden: binnensteden
hebben van oudsher een
woonfunctie. Door de nabijheid
van het openbaar vervoer, de
voorzieningen en de
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voorzieningen en de
(historische) sfeer is het wonen
in de binnensteden
aantrekkelijk. Inwoners van de
binnenstad verhogen de sociale
veiligheid en zorgne ook na
sluitingstijd van de
voorzieningen voor een levendig
karakter.



2.2.1F Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Ruimtelijke aspecten:

• Scheppen van ruimte:
het gebrek aan ruimte voor
vestiging van publiekverzorgende
voorzieningen is een van de
grootste bedreigingen voor de
binnenstad. Veel partijen worden
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grootste bedreigingen voor de
binnenstad. Veel partijen worden
hierdoor genoodzaakt om buiten
het centrum of zelfs buiten de
gemeentegrenzen naar ruimte te
zoeken.l Herontwikkeling schept
mogelijkheden voor het realiseren
van nieuwe voorzieningen.



2.2.1G Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Ruimtelijke aspecten:

• Een aantrekkelijke openbare
ruimte: door het opwaarderen van
de kwaliteit van de openbare
ruimte wordt het onderscheidend
vermogen van binnensteden
bevorderd. Een aantrekkelijke en
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bevorderd. Een aantrekkelijke en
goed onderhouden openbare
ruimte is het visitekaartje voor de
gemeente en voor inwoners en
bezoekers



2.2.1H Analyse binnenstad: welke functionele en ruimtelijke
aspecten maken een binnenstad aantrekkelijk?

Ruimtelijke aspecten:

• Verbeteren bereikbaarheid en
parkeermogelijkheden:
deze twee aspecten behoren tot de
‘hot issues’ van de binnenstedelijke
problematiek. Een goede (regionale)
bereikbaarheid zowel met de auto als
met het openbaar vervoer én voldoende
parkeermogelijkheden bepalen in sterke
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parkeermogelijkheden bepalen in sterke
mate de aantrekkelijk voor inwoners en
bezoekers van de binnensteden.
Hierbij is het van groot belang dat de
parkeerplaatsen op een duidelijke
manier worden aangegeven en dat ze op
een logische wijze aansluiten op zowel
de binnenstedelijke voorzieningen (zoals
het kernwinkelgebied) als op de
aankomst routes vanuit de regio. Het
economisch presteren van de
binnensteden is mede afhankelijk van de
kwantiteit en kwaliteit van deze twee
aspecten.



2.2.2 Zelfanalyse huidige binnenstad

Typering binnenstad na korte consultatieronde:

 Sterke historische structuur

• Interessante zwerfgebieden

• Onduidelijke (eenzijdige) identiteit en imago

• Lange winkelassen en onduidelijke
dwarsverbindingen

• Onduidelijke routing voor bezoekers,
parkeerders en winkelend publiek

• Gebrek aan kwaliteit en diversiteit
winkelaanbod; te weinig trekkers

• Weinig grootschalige winkel- en
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• Weinig grootschalige winkel- en
vermaakformules

• Slechte bereikbaarheid en ontbreken van
aantrekkelijke bronpunten met voldoende
(parkeer)capaciteit

• Ontbreken van kwaliteitsvolle entree’s en
kwaliteitsvol, uniform ingerichte openbare
ruimte waardoor ‘spanningsboog’ ontbreekt

• Beperkte ontwikkelingsruimte, maar de
aanwezigheid van een groot aantal
monumentale panden

• Stationsgebied biedt de mogelijkheid voor
grootschalige multifunctionele ontwikkeling



Sterk Zwak

 Historische structuur binnen de singel

 Groot aanbod aan monumentale panden

 Cultureel aanbod: veel musea

 Hoog opgeleide en financieel krachtige bevolking

 Hoog aandeel studenten en creatieve klasse

 Diversiteit en kwaliteit winkel- en woonaanbod

 Stedelijke dynamiek

 Stedelijke structuur tussen station en centrum

 Kwaliteit openbare ruimte en groenstructuur

 Uitstraling en beleving van station naar centrum

 Identiteit en imago binnenstad

 Ontbreken van kwaliteitsvolle bronpunten voor
parkeerders en winkelend publiek

 Ontbreken van een duidelijke routing voor
parkeerders, bezoekers en winkelend publiek

2.2.3 SWOT binnenstad

parkeerders, bezoekers en winkelend publiek

Kansen Bedreigingen

 Structureren en begeleiden van passantenstroom
van station naar centrum en van de bronpunten
naar de winkelassen

 Grootschalige, monumentaal/moderne
herontwikkeling van de stadszijde van het station

 Ontwikkelen van bronpunten: d.w.z. inzetten op
concentratiepunten voor p-plaatsen i.c.m.
ontwikkeling van commercieel vastgoed en wonen

 Aanbieden van beeldbepalende gebouwen aan
initiatiefnemers van bijzondere formules

 Uitblijven van een effectieve koppeling van het
huidige RGL-tracé met de hoofdwinkelassen

 Onvoldoende resultaatgericht faciliteren van
private initiatieven d.w.z. het uitblijven van concrete
transacties met private partijen



2.2.4A Analyse binnenstad: detailhandelsstructuur

 Zwaartepunt bewinkeling: langs de assen
Haarlemmerstraat en Breestraat;

Weinig winkels in tussenliggende dwarsstraatjes,
maar: op veel locaties interessante zwerfgebieden;

Nauwelijks bewinkeling Hooigracht-Langegracht.
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Huurprijzen winkelassen uit rapportage RGL, maart 2008

 A1 winkelgebied is hart Haarlemmerstraat:
huren variëren van €600- €1.000/m2/jaar

In Breestraat is de huurprijs veel lager:
Gem. €200 (€175-€ 350/m2/jaar, bron: DTZ)



2.2.4B Analyse binnenstad: retail

• Leiden-Centrum verliest terrein: marktaandeel van niet-dagelijkse goederen
daalde van 4,5% in 1988 naar 3,1% in 2004
(bron: Koopstromenonderzoek Zuid-Holland)

• Koopkrachtbinding Leiden-Centrum is 52%, toevloeiing 45%.
Dit is vergelijkbaar met Alphen aan de Rijn (voor uitbreiding Stadshart) en
lager dan Lisse.
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• Private investeringen en concrete realisaties blijven uit.
- de V&D dateert uit 1967 en is sindsdien nooit grootscheeps verbouwd,
- voor project Aalmarkt vind een heroriëntatie plaats; het project loopt
inmiddels 10 jaar en ‘startbouw’ laat voorlopig op zich wachten.

• Gebrek aan uitvoeringsdossiers, maar niet aan ideeën en projectinitiatieven.



2.2.4C Benchmark detailhandel binnensteden:
Leiden, Den Bosch, Maastricht
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Conclusies benchmark

• Leiden heeft een laag wvo per inwoner (0,74 m²).

• Slechts 8 units van 1.000 m² of groter (V&D, Hoogvliet, C&A, Bristol, Hema,
Digros, Vogele Mode, De Slegte). In Den Bosch zijn het er 11 en 13 in Maastricht.
Verklaarbaar gezien de beperkte fysieke ruimte in de historische binnensteden.
De helft van deze grote units wordt beschouwd als ‘voorziening van basiskwaliteit’.

• Formules (>1.000 m²) die wel in de andere steden gevestigd zijn: Bijenkorf, Perry
Sport, Intersport, AH, Esprit, Zara, New Yorker.
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Sport, Intersport, AH, Esprit, Zara, New Yorker.

• Leiden mist dus grootschalige warenhuizen, sportzaken en hoogwaardige
kledingwinkels.

• Laag aandeel ‘Kleding & mode’ branche: 22%. In Den Bosch is dat 32%,
Maastricht 35%.

• Laag aandeel ‘Warenhuis’ branche: 8%. In Den Bosch is dat 11%, Maastricht 15%.
Aandeel warenhuis loopt landelijk gezien terug. Vestiging van eventueel de
Bijenkorf daarom moeilijk.



2.2.5 Analyse binnenstad: parkeren

Algemeen

huidige en geplande parkeercapaciteit (conform de parkeerbalans in de concept
parkeernota) is gezien parkeerdruk voldoende.
NB. Uitgegaan wordt van circa 1000 extra bezoekersparkeerplaatsen in 2011
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Parkeercapaciteit 2006 centrum (incl. Haaqwegterrein), bron: concept parkeernota gemeente Leiden



Analyse Parkeren Algemeen

parkeerbezetting in Leiden
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Parkeerbezetting 2006, bron: concept parkeernota gemeente Leiden, telling door bureau SPARK



Analyse Parkeren Algemeen

parkeertarieven zijn (enigszins) in lijn met omliggende / vergelijkbare steden
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Parkeertarieven enkele andere gemeenten Bron : concept parkeernota gemeente Leiden



Analyse Parkeren Algemeen

Versnippering, geen hiërarchie in P-voorzieningen, nauwelijks oriëntatie punten,
kwaliteit garages matig, geen echte parkkeerring
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Analyse Parkeren Algemeen

Informatievoorziening door de gemeente over openbaar vervoer, verkeer en parkeren is matig.

Uitgangspunt moet de ter plaatse onbekende bezoeker zijn, niet diegene die regelmatig in de binnenstad komt.
De regelmatige bezoeker kent de routes, parkeermogelijkheden, verschillende oriëntatiepunten etc.
Informatie over de hele verplaatsingsketen dient zowel vóór (via website) als tijdens de verplaatsing optimaal te zijn.
In Rotterdam staat bijvoorbeeld op de snelwegen al aangegeven hoe vaak en waar de metro vertrekt.

Voorbeelden matige informatie voor de verplaatsing:

Website van de gemeente geeft erg veel info over parkeren en parkeerbeleid. Er ontbreekt echter een heldere,
(eenvoudig -met 1 muisklik- te vinden) parkeerkaart met parkeerlocaties, aanrijdroutes vanaf de hoofdwegen en
belangrijkste bestemmingen in het centrum.
OV-informatie (aansluiting taxi/bus) en fietsinformatie (fietsverhuur, OV-fiets bij station, taxi) is nauwelijks te vinden.
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OV-informatie (aansluiting taxi/bus) en fietsinformatie (fietsverhuur, OV-fiets bij station, taxi) is nauwelijks te vinden.
De OV-buskaart is voor bezoekers een puzzel op zich.

Voorbeelden onduidelijke informatie tijdens de verplaatsing:

Werking Parkeer Reisinformatie Systeem zal naar verwachting verbeteren, adequate vol/leeg melding van de
verschillende garages is uiteraard van belang, maar aanduiding ‘P-route’ zegt de onbekende bezoeker niets, d.w.z.
onduidelijk is waar men dan heen geleid wordt. Een aanduiding als P-route Centrum Oost geeft al meer oriëntatie.



Aanbevelingen Analyse Parkeren Algemeen

• Verbeter informatievoorziening: de niet ter plaatse bekende bezoeker als uitgangspunt.

• Ontwikkel 3 Parkeerlocaties primair voor stadsbezoekers logisch gelegen (en te vinden !)
t.o.v. hoofdroutes en bestemmingen.

• Overige parkeercapaciteit centrum (straat / garages) uiteraard van belang, maar dan
primair voor de beter ter plaatse bekende autogebruikers (regelmatige bezoekers,
werknemers, bewoners).
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werknemers, bewoners).

• P+R locaties gekoppeld aan de RG lijn (o.a. ‘t Schouw en Lammerschansweg), kunnen
zinvolle aanvulling vormen op het parkeeraanbod voor centrum bezoekers (o.a. op
piekmomenten zaterdag en donderdag avond en voor dagjesmensen



Bereikbaarheid binnenstad: aanzet routekaartje Parkeren

P1=Morspoort, P2=Garenmarkt, P3=Kaasmarkt



Conclusies parkeren

• Geen duidelijke parkeerroutering, geen duidelijke (parkeer)ring

• Goede bereikbaarheid buiten de spits, moeizaam daarbinnen

• Huidige en geplande parkeercapaciteit is (conform parkeerbalans)
voldoende
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• P-tarieven redelijk in lijn met omliggende/vergelijkbare steden

• Kwaliteit en eenvoud P-systeem is te verbeteren; versterken P-
informatie

• P-locaties alleen stallingspunten, geen bronpunten met logische
aantakking op routes en voorzieningen



Eindconclusie Analyses Binnenstad

Binnenstad weet sleutelrol binnen de regio niet waar te maken

• Er is weliswaar sprake van een grote en attractieve binnenstad: een
historische ambiance met veel monumenten, hoog aandeel
studenten/creatieve klasse en musea (25% van de binnenstadbezoekers
komt primair voor een museum, waarmee Leiden koploper is in Nederland).

Desondanks:
• zijn diverse knelpunten in binnenstad nog niet opgelost, waaronder:

bereikbaarheid en parkeren, het aantrekkelijker maken van het doorsnee
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bereikbaarheid en parkeren, het aantrekkelijker maken van het doorsnee
kernwinkelapparaat (weinig verrassing, diversiteit, grote units), duidelijke
routering, aansluiting van het stationsgebied op het A1-winkelgebied,
kwaliteit van de openbare ruimte en groenstructuur;

• staat het functioneren van de Leidse binnenstad als winkelgebied onder
druk. Leiden-Centrum weet regiopositie niet waar te maken gezien lage
koopkrachtbinding (52%) en –toevloeiing (45%);

• blijven investeringen uit in de Leidse binnenstad;
• vinden binnen dit ideale podium te weinig bijzondere evenementen plaats;
• leidt de aanwezige dynamiek in de stationsomgeving (initiatieven),

vooralsnog niet tot een gewenste publiek-private herontwikkeling.



Hoe kan Leiden de huidige situatie ombuigen?

• Historische setting en context vormen een ideaal podium voor evenementen.
Rembrandt-jaar (2006): +19% bezoekerstoename musea, +15% hotelovernachtingen,
omzet viel tegen.
Dus: uitbreiding van de evenementenkalender.
Bezoekers moeten echter verleid worden om geld uit te geven.
Er moet dus meer en anders worden aangeboden.

• Leiden heeft een doorsnee winkelapparaat met gebrek aan grootschalige units en
ontwikkelingsmogelijkheden.
Creëer diversiteit en bouw het basisvoorzieningenniveau samen met
hoogwaardige winkels uit.
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hoogwaardige winkels uit.

• Moet het kernwinkelgebied worden uitgerekt of meer worden gecentreerd?
- vanwege de grote lengte van de winkelassen ligt centreren voor de hand
- de structuur van de binnenstad vraagt om een logisch zwaartepunt.
Dus: creëer een logisch zwaartepunt tussen de winkelassen en positioneer
daarom heen bronpunten.
De koppeling (doorloop) van Breestraat aan Haarlemmerstraat moet daarbij duidelijker
worden geaccentueerd.

• Benoem logische thematische clusters en koppel hieraan een programma ten
behoeve van de bronpunten. Hiermee wordt additioneel koopgedrag gefaciliteerd en
kan tevens het parkeerprogramma hoogwaardig worden ingevuld.



3. Antwoord op
deelvragen en
integrale visie

43

integrale visie



Deelvraag 1: potenties hoofdassen
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Deelvraag 1(a): Wat zijn de ontwikkelingspotenties
van de bestaande assen Breestraat en
Haarlemmerstraat?

Nu:
• Hoofdwinkelstraat ‘Haarlemmerstraat’ is te lang: passantenaantal en kwaliteit loopt af

naar uiteinden/koppen
• ‘Doorloop’ ontbreekt: V&D (belangrijkste trekker) wordt nauwelijks aangedaan door

winkelend publiek van Haarlemmerstraat naar Breestraat en vice versa.
• Breestraat fungeert als B/C-winkelgebied (passantenaantallen komt nooit op A1-niveau)
• Project Aalmarkt: schaalsprong ontbreekt, het programma moet forser
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Straks:
• Verbindingen verbeteren van Haarlemmerstraat naar Breestraat. Focus op centrale

entrée bij de Aalmarkt en evnetueel de westentree (Prinsessekade + Vrouwensteeg).
Niet zozeer A1-winkelgebied creëren, maar interessante flaneerstraatjes van maken
(boetiekjes, curiosa/antiek, kleinschalige horeca). Geldt ook voor gebied Pierterskerk-
Breestraat en gebied rondom het Bolwerk.

• Herkenbare plekken en milieus creëren:
Haarlemmerstraat is A1-winkelgebied, Breestraat bestaat uit qualityshops en
destinationretail, daaromheen interessante zwerfmilieus, daghoreca aan de grachten.

• Winkels in de Breestraat: bookstore, kookwinkel, high-end-mode ….
• Aalmarkt: high-end-mode, 2 grote units (Zara, The Sting, H&M …), parkeeroplossing



Breestraat

Huidige situatie:

• De straat heeft potenties voor een A1
winkelgebied maar functioneert als een
B/C winkelgebied.

• De V&D is een belangrijke trekker maar
de kwaliteit van het warenhuis laat te
wensen over.

• Nabijheid historisch kerngebied en
musea

• Nabijheid aantrekkelijk zwerfgebied met
kleinschalige lokale winkeltjes (de
stegen richting de Langebrug).
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Wensbeeld, herpositionering:

• Hoogwaardige kwaliteitswinkels, zowel filiaal als zelfstandig, die de Breestraat onderscheidend maken
van de Haarlemmerstraat. Focus op kwaliteit!

• Opwaarderen van de openbare ruimte zodat de historische gevels meer in het licht komen te staan.
• Het Aalmarkt project moet fungeren als de nieuwe trekker van de Leidse binnenstad met ruimte voor

minstens twee a drie grootschalige (1.000 m²) kwalitatieve winkels. Hierbij kunnen we denken aan het
vergroten van de kledingbranche (Zara, New Yorker, Esprit, The Sting), sportbranche (Intersport,
Daka). Zelfs een winkel uit de electronica/witgoed branche (BCC, It’s) is mogelijk.
Dit zou een toevoeging zijn van tussen de 3.000 en 4.000 m² wvo aan grote units.

• De RGL halte aan de Watersteeg zal een grote impuls vormen voor de oostelijke gedeelte van de
Breestraat . Nieuwe passantenstromen over de Breestraat en de Nieuwe Rijn zullen de detailhandel
stimuleren.

• Het Breelaan-scenario is te overwegen: d.w.z. een autovrije winkelstraat van hoge kwaliteit.



Haarlemmerstraat

Huidige situatie:
• De hoofdwinkelstraat van Leiden. Het is een

lange straat waarbij passantenaantallen en
kwalitatieve winkels aflopen naar
uiteinden/koppen. De lengte van deze straat
maakt een winkelcircuit onmogelijk.

• Het drukste punt (midden A1 gebied) ligt op de
kruising met de Stille Mare.

• Hoge mate van filialisering en weinig
uitstraling: het is een ‘standaard’ winkelstraat
die je in elke Nederlandse stad kan vinden.

Wensbeeld, herpostionering:
• Aantrekkelijke passages creeren richting de

Breestraat: westentree
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• Aantrekkelijke passages creeren richting de
Breestraat: westentree
(Prinsessekade+Vrouwensteeg), centraal
(Aalmarkt) en rondom (Hooglandse
Kerkgracht e.o.). Niet zozeer A1 winkelgebied
creëren maar interessante flaneerstraatjes van
maken (boetiekjes, curiosa/antiek,
kleinschalige horeca).

• De RGL halte aan op de kruising met de
Pelikaanstraat biedt nieuwe perspectieven
voor de oostelijke uitende. Voor de bezoekers
van het kernwinkelgebied vanuit het oosten
van de stad zal dit de hoofdhalte worden.

• Op de kop van de Haarlemmerstraat zou een
belangrijke trekker gevestigd moeten worden.
Op dit moment vinden we hier alleen
laagwaardige winkels en horeca.



Deelvraag 1(b): Wat zijn de ontwikkelingspotenties van
de nieuwe ontsluitingsas Hooigracht en Langegracht?

Nu:
• Randroute, gemengd beeld, geen looproute, alleen bestemmingsgericht

Straks:
• Logische RGL-haltes: twee haltes op Langegracht op de verknopingen met de

noord-zuid routes, twee haltes op de Hooigracht:
halte Hogewoerd (vlakbij bronpunt Garenmarkt, toegang tot Breestraat) en halte
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halte Hogewoerd (vlakbij bronpunt Garenmarkt, toegang tot Breestraat) en halte
Haarlemmerstraat (bij bronpunt Kaasmarkt)

• Langegracht: wonen: ja, werken (mn kantoorfunctie): ja, winkelen: nee (muv
grootschalig dagelijks/supermarkten). Focus op grootschaliger functies op
terrein onderwijs, welzijn, zorg, overheid. Leisure: ja

• Beeldbepalende panden zorgvuldig invullen, zo ook scharnierpunten.



Hooigracht

Huidige situatie:
• Aanwezigheid van kleinschalige winkels,

zowel filaal als zelfstandig.
• Ligging buiten het kernwinkelgebied.
• Geen looproute maar bestemmings

gericht.

Wensbeeld, herpostionering:
• De twee RGL haltes aan beide uiteinden
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• De twee RGL haltes aan beide uiteinden
kunnen de lokale detailhandel stimuleren
indien er ook passantenstromen op gang
komen tussen de beide haltes.

• Vooral voor de reizigers uit de oostelijke
richtingen worden deze twee haltes de
nieuwe OV bronpunten van waaruit het
kernwinkelgebied benaderd kan worden.
Als gevolg hiervan zullen de
bezoekersfrequenties in de oostelijke
winkelgebied toenemen.

• Beeldbepalende panden zorgvuldig
invullen, zo ook de scharnierpunten.



Langegracht

Huidige situatie:

• Ligging buiten het kernwinkelgebied.

• Geen looproute maar bestemmings gericht

• Vooral wonen en werken; in beperkte mate
grootschalige laagwaardige (dagelijkse)
detailhandelvoorzieningen.

Wensbeeld, herpositionering:

• Functionele invulling: wonen, werken (kantoren),
winkelen (grootschalig dagelijks/ supermarkten)
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winkelen (grootschalig dagelijks/ supermarkten)
en leisure. Focus op grootschaliger functies op
terrein onderwijs, welzijn, zorg en overheid.

• Nuonlocatie (in uitvoering)-
Herontwikkeling/invulling enkele kantoor- en
bedrijfsgebouwen o.m. voo daklozenopvang.
Mogelijk verplaatsing Eon-Centrale op lange
termijn (> 15 jaar): net geïnvesteerd,.

• Twee RGL haltes op de Langegracht. Gezien
de relatief verre afstand van het
kernwinkelgebied zullen deze haltes in mindere
mate door de (binnen)stadsbezoekers gebruikt
worden dan de haltes op de Hooigracht.



Conclusies deelvraag 1: de hoofdassen

• De Breestraat geniet vanuit economisch perspectief duidelijk kansen.
Deze as kan veel meer bezoekers trekken en is één van de dragers van de economische
vitaliteit van de stad (versterken hart van de stad).

• De as Hooigracht-Langegracht biedt meer fysieke ontwikkelingsmogelijkheden dan de
Breestraat. Het betreft echter complexe sloop-nieuwbouw, met lange doorlooptijd en
grote financiële en markttechnische knelpunten.

• Een bedreiging is dat een winkelontwikkeling van de Hooigracht-Langegracht de toch al
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• Een bedreiging is dat een winkelontwikkeling van de Hooigracht-Langegracht de toch al
diffuse binnenstad verder oprekt. Hierdoor dreigt de spoeling, in kwalitatieve zin, te dun
te worden. Dit komt de kracht van het winkelapparaat niet ten goed komt.
Ook bij kantoorinvulling is er sprake van (ongewenste) versnippering. Een functionele
mix van publiek-maatschappelijke functies en leisure kan hier op zijn plaat zijn.

• Op de lange termijn, wanneer het stadshart en de stationsomgeving naar behoren
functioneren, kan de Hooigracht en Langegracht in de planvorming worden betrokken en
een nieuwe impuls geven aan de stad.
Voorwaarde bij de Breestraat is dat hierbij een betrouwbaar vervoerproduct wordt
gerealiseerd.



Deelvraag 2: potenties parkeerlokaties
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Nu:

• Parkeerlocaties worden gezien als plaatsen waar de auto gestald moet worden, niet als bronpunten logisch gepositioneerd t.o.v.
hoofdroutes en voorzieningen. Bereikbaarheid, kwaliteit en eenvoud parkeersysteem laat derhalve te wensen over.

• Veel restruimte op parkeerplaatsen, gaten in het stedelijk weefsel.

• Leidenaren gebruiken voor bezoek aan de binnenstad voor 9% de auto en voor 8% het OV

• Recreatieve dagbezoekers aan Leiden gebruiken voor 56% de auto, 19% de trein en 8% het streekvervoer.

Straks:

• Concentratie van bronpunten (OV en auto) i.p.v. versnippering:

Deelvraag 2: Wat zijn de ontwikkelingspotenties
van de parkeerlocaties Morspoort, Lammermarkt,
Kaasmarkt en Garenmarkt
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• Concentratie van bronpunten (OV en auto) i.p.v. versnippering:

– Door te concentreren op enkele bronpunten kan de bezoeker meer kwaliteit worden geboden in de zin van aantrekkelijke
looproutes en aanvullend natransport (bijv. fiets/ taxi), maar ook zaken als reis- en toeristische info.

– Betekent tevens concentratie van loopstromen.
• Parkeren op strategische locaties dwz op loopafstand van kernwinkelgebied via een aantrekkelijk route
• Kwalitatief-hoogwaardig parkeren combineren met winkels (=financiële drager) -> meenemen van Disney-effect: al bij parkeren

het idee hebben dat je in de binnenstad bent beland
• Accomoderen grootschaligheid individuele units en nieuwe ontwikkelingsprojecten
• Grote locaties: Morspoort: grootschaliger retail + annex voorzieningen, Kaasmarkt: combinatie kleinschalige voorzieningen en

wonen, Garenmarkt: aanvullende retail kernwinkelgebied. Lammermarkt: thematisch cultuur/leisure
• Concept: combi retail, leisure en parkeren, aanvullend met woningen en kantoren.

Referentieprojecten: Deventer-Boreel, Groningen-Westerhaven, (Tilburg-Pieter Vreedeplein), to come: Haarlem-Raaks,
Amersfoort-Eemplein.

• Formules: bioscoop, horeca, uitgaan, electronica (MediaMarkt), sport, mode (grootschalig: Zara, Sting, H&M, C&A ?),
supermarkt. Naast bv. museale functies

• Positief effect op loopcircuit; verbreding en oprekking van centrumwinkelgebied beperkt



Voorkeur voor de volgende bronpunten voor auto en OV:
• Station CS + P - Morspoortlocatie (direct route vanaf A44)
• Halte RG lijn bij Garenmarkt + P – Garenmarkt (directe route vanaf A4)
• Halte RG lijn bij Kaasmarkt + P – Kaasmarkt (voor overig bezoekers uit noordelijke

richting).
• Op deze wijze ontstaat een logische driehoek van feitelijk 3 gecombineerde auto/OV

bronpunten met elkaar verbonden via de Breestraat en de Haarlemmerstraat en de RGL en
logisch gesitueerd t.o.v. aanrijdroutes.

• Vanaf deze punten zijn er aantrekkelijke / levendige looproutes naar Breestraat en
Haarlemmerstraat

Bereikbaarheid van de parkeerlokaties
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Haarlemmerstraat
• Vanaf deze punten ontstaan geconcentreerde loopstromen van OV reizigers en parkeerders.

P-Haagwegterrein en P-Lammerschans:
Deze voldoen niet of in mindere mate aan de uitgangspunten:
• Logische en directe positionering t.o.v. hoofdroutes en voorzieningen
• Creëren van bronpunten i.p.v. stallingsvoorzieningen

Q-park garage tegenover het station:
Past binnen de uitgangspunten, maar dan Morspoort laten vervallen -> geen versnippering



Morspoort

Positionering:
• Strategische ligging tussen het station (OV terminal in de

toekomst) en de historische binnenstad- alternatieve route naar
de historische binnenstad/ kernwinkelgebied over de Morsstraat.
Deze routering heeft meer (historische) kwaliteiten dan de
hoofdroute over de Stationsweg/Steenstraat. Hierdoor is het
Disney-effect hier makkelijker te realiseren. Door de
aanwezigheid van de landmarks zoals de Morspoort en molen
De Put hebben de bezoekers bij het parkeren al het idee dat ze
in de binnenstad zijn.

• Voldoende traffic als draagvlak voor grootschalige retail en
leisure voorzieningen.

• Bronpunt voor de bezoekers die vanaf de A44 de stad bereiken
(Plesmanlaan).
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(Plesmanlaan).

Doelgroepen:
 werken (kantoren stationsgebied), reizen (OV terminal) en

stadsbezoek (winkelen, museumbezoek en leisure).

Aantal parkeerplaatsen:
 250 (nu) / 800 (toekomst)

Functionele invulling (circa 10.000-15.000 m2):
• Grootschalige retail: supermarkt (AH XL), electronica

(Mediamarkt) en sport (Intersport, Daka)
• Aanvullend: kantoren (overheidsfuncties)



Garenmarkt

Positionering:

• Strategische ligging in een historische setting
(parkeergarage Hoogvliet uitgezonderd!) net ten
zuiden van het kernwinkelgebied (Breestraat) en
de ‘alternatieve’ winkelsteegjes tussen de
Breestraat en Langebrug.

• Bronpunt voor de bezoekers die vanaf de A4 de
stad bereiken. Ligging nabij de toekomstige RGL
halte.
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Doelgroepen:

 stadsbezoek (winkelen, horeca en
museumbezoek)

Aantal parkeerplaatsen:

 150 (nu) / 400 (toekomst)

Functionele invulling (circa 5.000-7.500 m2):

• Aanvullende retail die geen concurrentie vormt
voor het bestaande kernwinkelgebied



Kaasmarkt

Positionering:
• Kleinschalig parkeerterrein op zeer gunstige

locatie ten opzichte van het kernwinkelgebied:
nabij het A1 winkelgebied en nabij de
toekomstige RGL halte.

• Bronpunt voor bezoekers die vanaf het noorden
en oosten (A4) de stad bereiken.

Doelgroepen:
 Bewoners en stadsbezoek: winkelen en horeca
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 Bewoners en stadsbezoek: winkelen en horeca

Aantal parkeerplaatsen:
 150 (nu) / 200 (toekomst)

Functionele invulling (circa 2.500-4.000 m2):
• Combinatie van hoogwaardig wonen en

kleinschalige thematische retail: winkeltjes
gericht op lifestyle en wonen, antiekzaak, kunst
en interieur, maar ook grandcafé mogelijk.



Lammermarkt

Positionering:
 Gunstig gelegen ten opzichte van het station en

de noordwestflank van het kernwinkelgebied.
• Bronpunt voor bezoekers die vanaf het

noordwesten (A44) de stad bereiken of met de
RGL / bus reizen.

Doelgroepen:
 stadsbezoek op gebied van cultuur, ontspanning,

vermaak, winkelen.
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vermaak, winkelen.

Aantal parkeerplaatsen:
 200 (nu) / 200 (toekomst) - standstill principe

Functionele invulling (circa 3.500-5.000 m2):
• Thematisch cluster cultuur & leisure: pop/jazz-

podium, kunstatelier, filmhuis, bowlingbaan (?)
en horeca.

• Aanvullende functies: wonen, hotel



‘Breelaan-scenario’: Breestraat autovrij

• Vanuit verkeerscirculatie niet direct te beantwoorden. Dat vereist een
verkeersstudie.

• Vanuit eigen expertise: in principe mogelijk
- geen noodzaak indien geen sprake is van congestie of conflictsituaties met
omvangrijke fiets- en loopstromen;
- minder levendigheid in de straat;
- leefbaarheid beter: kwaliteit openbare ruimte omhoog bij herinrichting.

• Gangbare traject m.b.t. autovrije straten:
eerst: parkeerregulering
-> vervolgens (indien nodig): afsluiten op piekmomenten
-> tenslotte (indien nodig): geheel afsluiten.

• Negatief effect op de ontwikkeling van project Aalmarkt vanwege het ontbreken
van voldoende parkeerfaciliteiten ter plekke.

• Busvrij scenario in ieder geval overwegen. Bus heeft een negatieve impact op
de omgeving als kwalitatief woon/winkelgebied.



Deelvraag 3: potenties Stadszijde CS
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Deelvraag 3. Wat zijn de ontwikkelingspotenties van
de stadzijde van het centraal stationsgebied ?

Nu:
• Aansluiting/looproute CS op A1-winkelgebied weinig aantrekkelijk

Straks:
• Route naar A1-winkelgebied interessant maken, maar niet oprekken van A1-winkelgebied tot

en met CS
• Meer diversificatie van het winkelaanbod in binnenstad is wenselijk en mogelijk
• Driehoek CS-Morspoort-entree Haarlemmerstraat/ Breestraat zorgvuldig plannen: invulling

aantrekkelijk voor passanten maken. In de directe nabijheid van parkeren (Morspoort) is
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aantrekkelijk voor passanten maken. In de directe nabijheid van parkeren (Morspoort) is
tevens destination retail mogelijk i.c.m. grootschalige supermarktformule, Mediamarkt e.d.

• Aanlooproute van CS naar Beestenmarkt is multimodaal en kent grote passantenstromen.
Route leent zich voor snelle aankoop (grab&go): ‘food’-winkels, horeca, take away, drogist,
Free Record Shop, tijdschriftenwinkels (Bruna) …

• Hilderslokatie opwaarderen
• Nieuwe plannen voor functie (proefstation) Leiden CS: meer nut dan alleen voor reizigers!
• Rondom CS focus op thema’s conferentie/zakelijk vergaderen. Bij de stationsentree en de

directe looproute met grote aantallen passanten multifunctionele 24-uurs publieksfuncties in
de plint van nieuwbouw en hoeken tegenover ingang CS. Dag+avondhoreca

• Kantoren (op annex-locaties, flanken station).
• Scharnierfunctie van de Beestenmarkt: deze kwalitatief beter benutten in de sfeer

horeca/retail.



Stationsgebied

Huidige situatie:

• Slechte aantakking op de historische binnenstad. Heldere
routing ontbreekt. Geen herkenbare punten voor bezoekers
om gemakkelijk de binnenstad te bereiken.

• Stationsplein en Stationsweg missen uitstraling. De openbare
ruimte is toe aan facelift. De huidige hoogbouw sluit het plein
in en werkt desoriënterend voor bezoekers.
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in en werkt desoriënterend voor bezoekers.

• Het station zelf is een bottleneck. Bezoekers kunnen alleen
via het centrale stationshal de stads- en zeezijde bereiken.
De kantoren aan de Schipholweg, Schuttersveld en de
Morspoort (historische entree van de binnenstad) kunnen
nauwelijks direct bereikt worden.

• Veel onbenutte ruimte: Trafolocatie, parkeerterrein achter het
Hildersgebouw, het ‘Gat Van der Putte’.



Wensbeeld, herpositionering ‘stadszijde centraal station’:

- Toevoeging van retail mag geen concurrentie zijn voor de binnenstad
d.w.z. het kernwinkelgebied moet niet opgerekt worden tot het centraal station.
- Gebiedsdriehoek ‘CS-Morspoort-entree Haarlemmerstraat/ Breestraat’ zorgvuldig
plannen en invulling aantrekkelijk voor passanten maken.
- Aanlooproute van CS naar Beestenmarkt is multimodaal en kent grote
passantenstromen. Route leent zich voor snelle aankoop (grab&go): ‘food’-winkels,
horeca, take away, drogist, Free Record Shop, tijdschriftenwinkels (Bruna).
- Alternatieve aanlooproute creëren via de Morspoort. Ankerpunten (trekkers) als
oriëntatie onderweg. Voorbeeld: CS- Mediamarkt/bioscoop (trekkers)- Morspoort
(historische herkennigspunt)- entrée Haarlemmerstraat met hier een nieuwe
ankerpunt (bijvoorbeeld een flagship strore van een bekend kledingmerk). Het
station mag geen bottleneck worden. Daarom moeten de perons via een loopbrug
direct verbonden zijn met de retail/leisure cluster van de Morspoortlocatie en
hiermee een directe toegang bieden tot de historische binnenstad.
- Scharnierfunctie van de Beestenmarkt: deze kwalitatief beter benutten in de sfeer
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- Scharnierfunctie van de Beestenmarkt: deze kwalitatief beter benutten in de sfeer
horeca/retail.
- Nieuwe plannen voor Leiden CS functie (‘proefstation’): behalve aanvullende
diensten voor de reiziger toegevoegde waarde voor de omgeving.
- Multifunctionele invulling: rondom CS focus op thema’s conferentie c.q. zakelijk
vergaderen. Kantoren op annex-locaties, flanken station. Trafolocatie leent zich voor
grootschalige detailhandel en leisure (megabioscoop/discotheek).
- Locatie Van der Putte leent zich goed voor een hotel c.q. woonunits
Aanpak Stationsplein: meervouding ruimtegebruik busstation (RGL, bussen, taxis).
Onderscheid in verschillende bezoekersstromen: stadszijde (vooral recreatief) en
zeezijde (vooral werken).
- Hilderslokatie moet opgewaardeerd worden. Luxere woonunits en aantrekkelijkere
binnenruimte. Groene oases van rust creëren in de hectiek rondom het station.



Integratie deelvragen

• Hanteren van integrale structuren

• Overzichtskaart positionering binnenstad
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• Overzichtskaart positionering binnenstad

• Toelichting bij twee benoemde sleutelprojecten



Hanteren van integrale structuren

• Ruimtelijke structuur
scheppen van een uniforme en kwaliteitsvolle
openbare ruimte, duidelijk routering en
benadrukken van de identiteit
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• Economische structuur
diversificatie en aanvulling detailhandelsstructuur

• Potenties benoemen (en benutten) van de
bronpunten/kernpunten van die structuren



Overzichtskaart Positionering Binnenstad

Programma LM

Programma MP e

e

retail/leisure

woonformule

hoogwaardige entree
winkel/wonen

koppelproject
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Programma GM

Programma KM
ee

Programma Aalmarkt



Sleutelproject Aalmarkt

 Belangrijkste verbindend element tussen de winkelassen van kernwinkelgebied
Enige project met ruimtelijke mogelijkheden voor een bescheiden schaalsprong
Bandbreedte: 6.000 à 12.000 m2 BVO, accent op hoogwaardige mode.
Voorbeeldproject dat via PPS absoluut MOET slagen vanwege herstel van vertrouwen van ‘de markt’.

Ambitie: vergelijkbaar project als Entre Deux (qua complexiteit en programma)
- stijlvol winkelgebied midden in het historische kernwinkelgebied
- aansprekende (open) architectuur
- winkels (in Maastricht in totaal 12.000 m², verdeeld over drie lagen) bestaande uit een combinatie van
vooraanstaande mode- en designformules uit zowel binnen- als buitenland en kleinere special interest
shops. Entre Deux Maastricht biedt naast winkelruimte plaats aan horeca, 19 fraaie stadsappartementenshops. Entre Deux Maastricht biedt naast winkelruimte plaats aan horeca, 19 fraaie stadsappartementen
en een parkeergarage.



Sleutelproject Stadszijde Centraal Station

• Belangrijkste verbindend element tussen de winkelassen van
kernwinkelgebied;

• Enige project met voldoende mogelijkheden voor een
schaalsprong;

• Sleutelproject dat net als het Aalmarktproject via PPS absoluut• Sleutelproject dat net als het Aalmarktproject via PPS absoluut
MOET slagen vanwege herstel van vertrouwen van ‘de markt’
en in het belang is van het creëren van een levendige
binnenstad;

• Dit project biedt ruimte aan additionele bezoekmotieven,
vanwege de specifieke lokatie en de ligging net buiten de
historische binnenstad.



Stationsgebied: nieuwe ruimtelijke positionering

1

1

Routes vanuit
noordwestzijde

Nieuwe trekker:
Megabioscoop

Modaliteiten: 1.voetgangers, 2.fietsers, 3.automobilisten, 4.OV-reizigers (trein, RGL, bus)

1.+2.+3.+4.

1.
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3

2

1
2

3

Nieuwe trekker:
Mediamarkt

Historische
herkenningspunten

Nieuwe trekker:

Grandcafé & Bookshop

1.

1.+ 2.

1.+2.+4.

1.+ 2.



Sleutelproject Stadszijde Centraal Station versus bronpunt Morspoort

Herpositionering en accommodatie van de verschillende vervoersmodaliteiten met benodigde
infrastructuur, vraagt om voldoende fysieke ruimte rondom de stadszijde van het Centraal Station.
Onderwerp van onderzoek zijn de inpassing van de halte en tracé van de RGL, ruimere
fietsvoorzieningen, herpositionering busstation en zelfs de taxistandplaatsen.

Morspoort verlicht het drukke centraal station met in ieder geval 1 belangrijke modaliteit: de auto.
Morspoort is van belang voor de gewenste invalsroutes voor de binnenstad. Het fungeert net als Centraal
Station als entree. Met een retailprogramma (AH-XL, Mediamarkt e.d.) bedient dit bronpunt zowel de
klant voor de dagelijkse boodschappen als het winkelend publiek dat via de Morsstraat snel het
kernwinkelgebied kan bereiken. Daarnaast is er op deze wijze sprake van kwalitatief parkeren en goede
bereikbaarheid en een extra bezoekmotief.

De as ‘Centaal Station-Beestenmarkt’ moet absoluut aantrekkelijker gemaakt worden.
Dat betekent feitelijk een aantrekkelijke ambiance creëren: opwaardering van de openbare ruimte, meer
beslotenheid aan het plein, meer begeleiding van profielen, bomen, bijzondere inrichtingselementen etc.
Dit i.c.m. hoogwaardige architectuur van de omliggende bebouwing (overgang van moderne statements
naar monumentaliteit).
Vanwege aspecten als sociale veiligheid en de vrees voor een overladen detailhandelsprogramma, wordt
gedacht aan een combinatie van passende kleinschalige retail gekoppeld aan hoogwaardig wonen. Het is
van belang dat er voor de stationsweg wordt gezocht naar een goede mix van publieke functies in de
plint en wonen boven de plint (voldoende uitnodigend en geen kans op nieuwe hangplekken).
Rondom het stationsplein situeren zich de reeds genoemde congresfaciliteiten, hotelfuncties e.d.
Op de voormalige trafolocatie wordt een bioscoop en dicotheek gebouwd.
Kortom: prima functies i.h.k.v. de 24-uurs activiteiten (en daardoor: controle) rondom het centraal station.



4. Hoe nu verder ?
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Een greep strategische overwegingen

• Successen plannen: voor korte- en middenlange termijn

• Focus op sleutelprojecten

 daadkrachtige aanvang van PPS

Aalmarkt: korte onderhandelingsronde met betrokken investeerders en initiatiefnemers,
vervolgens akkoord inhoud startdocument, nieuwe realisatieovereenkomst, grond- en
vastgoedtransactie, startbouw …...
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Centraal Station Stadszijde: met stakeholders komen tot een integraal PVE c.q.
ontwikkelingsplan. Vervolgens uitvoeren via een specifiek juridisch construct (maatwerk)

• Thematische ontwikkelingsclusters verder invullen: prijsvraag uitschrijven, initiatiefnemers
en investeerders bij elkaar brengen, resulterend programma tunkey aanbesteden

• Publieke investeringen bundelen:
beeldbepalende panden aanwijzen (indien mogelijk: aankopen) en vervolgens aanbieden
aan partijen die een meerwaarde zijn voor de stad (winkels met unieke formule ……)



Werken aan het Plan van aanpak

Specifieke kracht van Leidse binnenstad
Diversiteit: qua oppervlak en inwonertal na Amsterdam de grootste binnenstad binnen de singel.
Hoog aandeel creatieve klasse/studenten, onderwijsinstellingen sterk geconcentreerd in de binnenstad.
Daarmee –in principe- ook een enorm potentieel t.a.v. diversiteit aan milieus.
Historie: attractiewaarde zit vooral in monumentale waarde (Nr.3 in NL), musea (Nr.1 in NL), cultuur en historie.

Belangrijke randvoorwaarden
Parkeren inclusief informatiesysteem op orde. Start het planproces voor de bronpunten en werk gefaseerd toe naar
een effectief werkende ringstructuur. Bouw de bereikbaarheid via OV verder uit (verhoging frequentie, extra haltes)
en vergroot de omvang en diversiteit van de verblijfsaccommodatie.

Alle Ingrediënten zijn aanwezig om verblijfstijd (en daarmee bestedingen) van bezoekers te vergroten.
Aan projecten geen gebrek wel aan uitvoeringskracht men snakt naar succes  kortom: concrete acties

Concrete actiesConcrete acties
Uitwerken van de ‘Nieuwe kaart van de Leidse binnenstad’ met gebiedstyperingen/milieus +
beeldbepalende/strategische/toonaangevende panden/formules: zowel iconen van het gebied alsook de overgang
tussen gebieden.
Streven naar ‘QUICK WINS’:
· Effectieve citymarketing en externe communicatie: uitbreiding evenementenkalender
· Het verhaal van Leiden: gebouwen, belangijke historische burgers (Rembrandt, Boerhave ….)
· Aanbrengen van effectief P-verwijssysteem en stadsrouting, uitvoeren upgrade gemeentelijke website
· Nieuwe retailers en exploitanten (hotel, horeca, e.d.) binnenhalen en uitdragen op wijze Den Haag
PLUS ‘UITVOERBARE PROJECTEN’ die Leiden op de kaart zetten (successen plannen)
· Nu inzetten op driehoek CS-Morspoort-Aalmarkt (meest concreet, meeste dynamiek, meeste

ruimtelijk-economische kansen). Breng PPS tot stand, regel financiële bijdragen en procedurele steun.
· RGL-halteplaatsen Garenmarkt & Kaasmarkt realiseren i.c.m. aantrekkelijke looproutes naar A1-gebied.



BIJLAGEN
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Referentiebeelden

Op de volgende pagina referentiebeelden voor vergelijkbare
toekomstige beeldbepalers in de binnenstad van Leiden
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Referentieprojecten

• Groningen – De Westerhaven

• Maastricht - Entre Deux

• Haarlem - Raaks

• Den Haag – Haagse Passage e.a.

• Amersfoort – Eemplein

78

• Amersfoort – Eemplein

• Deventer – Boreel

• Arnhem - Musiskwartier

• Tilburg - Pieter Vreedeplein



Voorbeeld: Groningen - De Westerhaven

Het project De Westerhaven is gebaseerd op drie doelstellingen:
vermindering van de verkeersdrukte in het centrum van Groningen door verbetering van
de aansluiting van de westelijke ringweg rondom Groningen op het centrum;
bijdrage aan de gewenste autoluwe binnenstad door de ontwikkeling van extra
parkeergelegenheid buiten het oude centrum;
het geven van een economische impuls aan de binnenstad van Groningen, onder
andere door het thematisch uitbreiden van de detailhandelscapaciteit.

Het project De Westerhaven maakt intensief gebruik van de beschikbare ruimte.
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Het project De Westerhaven maakt intensief gebruik van de beschikbare ruimte.
Het ondergrondse deel bestaat uit een parkeergarage (800 plaatsen) en winkelruimte. De
parkeergarage voorziet in de behoefte die voortkomt uit de nieuwe functies, moet
compensatie bieden voor de oorspronkelijke parkeerplaatsen en biedt tevens een extra
aantal plaatsen voor de opvang van bezoekers van de binnenstad. Het bovengrondse
deel is opgebouwd uit twee bouwlagen bestemd voor grootschalige detailhandel,
ondersteunende winkels en diensten, een stripmuseum en horeca. Op de hoek van het
project zijn daarboven nog 6 bouwlagen gerealiseerd met 24 koopappartementen.
Aangrenzend aan de laagbouw is een stadspark gesitueerd. Het betreft een semi-
openbaar gebied. Bij de bouw van De Westerhaven is veel gebruik gemaakt van glas,
waardoor het project een grote mate van natuurlijke lichtinval heeft.



Voorbeeld: Amersfoort - Eemplein

Het Eemplein wordt een levendig plein met tal van mogelijkheden voor winkelen, uitgaan, cultuur,
educatie, informatie, wonen en werken. In 2010 moet het Eemplein gereed zijn.
Het plein biedt mogelijkheden voor grootschalige activiteiten, maar heeft ook potentie om kleinschalige
gebeurtenissen een passende plaats te bieden. Denk aan openluchtvoorstellingen, evenementen,
jaarmarkten, presentaties en demonstraties. Kortom: een echt stadsplein.

Onder het Eemplein komt een parkeergarage met ca. 850 parkeerplaatsen.

Rondom het plein komen kantoren, 45 appartementen, 35 wooneenheden en woningen in een
woonblok dat tevens geschikt is voor kantoorfuncties en dienstverlening.
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woonblok dat tevens geschikt is voor kantoorfuncties en dienstverlening.

Belangrijk programmaonderdeel op gebied van ‘cultuur, educatie en leisure’
In dit programmaonderdeel zijn de nieuwe bibliotheek, het nieuwe Poppodium, Scholen in de
Kunst en Archief Eemland voorzien. Zij worden gehuisvest in het Eemhuis. Daarnaast komen aan het
Eemplein commerciële functies als een bioscoop, discotheek, bowlingbaan en horeca.
Dit programmaonderdeel kan dienen als voorbeeld voor project Lammermarkt Leiden !

Ondersteunende functies worden gezocht in de detailhandel, dienstverlening en healthcluster.
Er wordt uitgegaan van een supermarkt en grootschalige detailhandel met de voorkeur voor
consumentenelektronica / multimedia en kleine winkels.
Bij de healthcluster wordt gedacht aan een gezondheidscentrum aangevuld met commerciële concepten
als een fitnesscentrum, fysiotherapie en een schoonheidssalon.



Voorbeeld: Arnhem - Musiskwartier

De binnenstedelijke herontwikkeling Musiskwartier in het winkelgebied van de Arnhemse binnenstad.

Een geslaagd binnenstedelijk project, simpel qua concept maar tegelijk complex als oplossing.
Samenspel van verschillende gebruiksdoeleinden, ontbrekend puzzelstuk in het hart van de
historische stad.

Totaal programma van 37.000 m2, waarvan 22.000 m² commercieel, 71 luxe appartementen en een
uitbreiding van de bestaande Musis-parkeergarage met 350 parkeerplaatsen.

Programma is te groot voor project Aalmarkt, maar het gebruik van monumentale gevels kan als
voorbeeld dienen voor het aantrekkelijk maken van de stadsentree’s !


