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INTRODUCTIE
De Lammenschansdriehoek in Leiden is een gebied in ontwikkeling. Er vindt een 
transformatie plaats van grootschalige bedrijvigheid en detailhandel naar een 
gemengd hoogwaardig stedelijk woon-werkgebied. 
Het stedenbouwkundig plan voor het gehele gebied gaat uit van sterke stedelijke 
randen richting de grote ontsluitingswegen Lammenschansweg en Kanaalweg. 
Richting de Kanaalweg worden de bouwblokken in het stedenbouwkundig 
plan iets minder hoog en krijgen bredere openingen en meer groen, waardoor 
ze ook aansluiten op het Rijn-Schiekanaal en Park Cronesteyn aan de 
overzijde van het water. Langs de Lammenschansweg worden veelal gesloten 
bouwblokken voorgesteld met een meer stedelijk karakter. De bouwblokken 
worden via een openbare ruimte met veel groen verbonden met de Centrale 
As en het Bètaplein. Het Bètaplein en de studentencampus geven al een goed 
beeld van de ambities voor de gehele Lammenschansdriehoek. De gemeente 
Leiden heeft de ontwikkelstrategie vastgesteld voor de transformatie van de 
Lammenschansdriehoek. Deze ontwikkelstrategie wordt om de zoveel tijd van 
een update voorzien, als de ontwikkelingen daarom vragen. Elke update gaat 
gepaard met een inspraakronde. De laatste update van de ontwikkelstrategie is 
op 23 mei 2019 door de gemeenteraad vastgesteld en dient als basis voor de hier 
gepresenteerde ontwikkelingen.

De ontwikkelingen waar het hier over gaat liggen in het hart van het 
ontwikkelingsgebied de Lammenschans-strip en vormen samen met de 
omliggende ontwikkelingen de verbinding met de studentencampus en het 
Bètaplein. Ten Brinke Group presenteert hier de plannen voor twee verschillende 
locaties. De eerste locatie is de Zirro-locatie, deze omvat de bedrijfspanden van 
meubelwinkel Zirkzee en autobedrijf Zeeuw&Zeeuw, waarvan het pand in bezit 
was van Rodenburg. Deze locatie ligt aan de Lammenschansweg. De locatie 
wordt ontsloten via een nieuwe weg - de Centrale As - die aan de achterzijde 
van het blok komt te liggen. 
De tweede locatie is de Schouls-locatie, welke de Ten Brinke Group in 
samenwerking met Zinc Real Estate ontwikkelt. De locatie is gelegen op het 
terrein van het infrabedrijf Schouls aan de Kanaalweg.
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ZIRRO-LOCATIE
De Zirro-locatie wordt in de ontwikkelstrategie voorgesteld als een gesloten 
bouwblok met een hoogte van 20 tot 25 meter en een sterk stedelijke uitstraling naar 
de Lammenschansweg. Het bouwblok zal aan de kant van de Lammenschansweg 
iets hoger zijn dan aan de zijde van de Centrale As. 
Het voorgestelde bouwblok voegt zich naar de uitgangspunten van de 
ontwikkelstrategie. Het gesloten bouwblok heeft een hoogte van 8 lagen aan de 
zijde van de Lammenschansweg en 7 lagen aan de zijde van de Centrale As. 
Het gebouw bestaat uit appartementen op een plint (onderste verdieping(-en) 
op straatniveau) van twee lagen hoog. In de plint komen op de hoeken van 
het gebouw goed herkenbaar de hoofdentrees van de appartementen. Ook de 
entree naar de parkeergarage op de begane grond en de fietsenstallingen zijn 
in de plint gesitueerd. Het streven is dat de rest van de plint wordt ingevuld 
met woon-werkwoningen van twee lagen met de voordeur aan de straat of 
commerciële of maatschappelijke voorzieningen. Op de begane grond van de 
woon-werkwoningen kan een slaapkamer gesitueerd worden, maar ook een 
werkruimte met bijvoorbeeld een kantoor aan huis of een bedrijfsruimte. Op deze 
manier ontstaat een gevarieerd en levendig straatbeeld, dat goed aansluit bij 
de wensen van deze tijd en de ontwikkelstrategie om het gebied aantrekkelijk te 
maken voor kleinschalige bedrijvigheid.

is de gevel aan de zijde van de Lammenschansweg ruim te voorzien van groene 
gevels en wintertuinen. De voorgestelde groene gevelpanelen met mos werken 
geluiddempend en vangen fijnstof en CO2 af, wat de luchtkwaliteit aan de 
Lammenschansweg ten goede komt. De wintertuinen weren het geluid van de 
Lammenschansweg voor de woningen aan deze zijde en zijn tevens voorzien 
van groen.
Het gehele gebouw zal gasloos worden opgeleverd en ruimschoots voorzien 
worden van PV-panelen op de daken. Het gebouw zal worden verwarmd met 
behulp van warmtepompen welke zijn aangesloten op de vloerverwarming.

Het gebouw wordt voorzien van een parkeergarage op de begane grond met 
ca. 100 parkeerplaatsen. Deze zijn alleen toegankelijk voor zowel bewoners als 
bezoekers van het gebouw.
Bovenop de parkeergarage, op de eerste verdieping, zal een grote daktuin 
gerealiseerd worden die toegankelijk is voor alle bewoners van het gebouw. 
Door een opening in het gebouw op de zuidhoek, zal de daktuin ook zichtbaar 
zijn vanaf de Centrale As. De daktuin helpt bij het creëren van een prettig 
woonklimaat door de verkoelende werking van het groen. Tevens zorgt de 
daktuin voor vertraagde afvoer van hemelwater, waardoor dit bij een hevige 
hoosbui niet voor wateroverlast zorgt. Tot slot wordt onderzocht of het mogelijk 
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SCHOULS-LOCATIE
De Schouls-locatie wordt in de ontwikkelstrategie voorgesteld als een gesloten 
bouwblok van 20 tot 30 meter met een hoogteaccent tot 40 meter aan de noordzijde 
van het blok. De hoogte loopt op van de Kanaalweg richting het hoogteaccent.
Het nu voorgestelde bouwblok wijkt enigszins af van de ontwikkelstrategie. In de 
ontwikkelstrategie wordt uitgegaan van een gesloten bouwblok. Dit levert door 
de beperkte breedte van de locatie echter een smalle en donkere binnentuin 
op. Naar ons idee kunnen we een hogere woonkwaliteit realiseren door het 
bouwblok aan de zuidwestzijde te openen. Hierdoor valt er veel meer (zon-)licht 
in het binnengebied en opent de binnentuin zich naar de straat, waardoor hier 
ook meer groen ervaren wordt. Om deze opening te kunnen maken, stellen wij 
voor het “weggehaalde” volume toe te voegen aan de zijde van de Kanaalweg. 
Dit volume zal enigszins terug liggen van de rooilijn, zodat de gevel op de rooilijn 
aan de Kanaalweg in hoogte mee blijft doen met de naastgelegen gebouwen en 
de visie uit de ontwikkelstrategie. 

Bovenop de parkeergarage, op de tweede verdieping, zal een grote daktuin 
gerealiseerd worden die toegankelijk is voor alle bewoners van het gebouw. Door 
het openen van het bouwblok aan de zuidwestzijde, zal de daktuin ook zichtbaar 
zijn vanaf de Centrale As. Het gebouw loopt trapsgewijs af richting deze opening 
wat het mogelijk maakt grote groene terrassen voor de woningen te realiseren. 
De gevel aan de Kanaalweg wordt ter plaatse van de setback (terug gelegen 
bovenste lagen van het bouwblok) ook voorzien van een groene rand. De daktuin 
helpt bij het creëren van een prettig woonklimaat door de verkoelende werking 
van het groen. Tevens zorgt de daktuin voor vertraagde afvoer van hemelwater, 
waardoor dit bij een hevige hoosbui niet voor wateroverlast zorgt. Tot slot wordt 
onderzocht of de gevels aan de noordwest- en noordoostzijde ruim voorzien 
kunnen worden van groene gevels. De voorgestelde groene gevelpanelen met 
mos werken geluiddempend en vangen fijnstof en CO2 af, wat de luchtkwaliteit 
in de omgeving ten goede komt.
Het gehele gebouw zal gasloos worden opgeleverd en ruimschoots voorzien 
worden van PV-panelen op de daken. Het gebouw zal worden verwarmd met 
behulp van warmtepompen welke zijn aangesloten op de vloerverwarming.

Het gebouw bestaat uit appartementen op een plint (onderste verdieping(-en) 
op straatniveau) van twee lagen hoog. In de plint komen op de hoeken van 
het gebouw aan de Centrale As en aan de zijde van het Dunea-terrein goed 
herkenbaar de hoofdentrees van de appartementen. Ook de entree naar de 
parkeergarage en de fietsenstallingen zijn in de plint gesitueerd. Het streven is dat 
de rest van de plint wordt ingevuld met woon-werkwoningen van twee lagen met 
de voordeur aan de straat of commerciële of maatschappelijke voorzieningen. Op 
de begane grond van de woon-werkwoningen kan een slaapkamer gesitueerd 
worden, maar ook bijvoorbeeld een kantoor aan huis of een bedrijfsruimte. Op 
deze manier ontstaat een gevarieerd en levendig straatbeeld, dat goed aansluit 
bij de wensen van deze tijd en de ontwikkelstrategie om het gebied aantrekkelijk 
te maken voor kleinschalige bedrijvigheid.
Het gebouw wordt voorzien van een tweelaagse parkeergarage met in totaal 
ca. 190 parkeerplaatsen. De parkeergarage is alleen toegankelijk voor zowel 
bewoners als bezoekers van het gebouw.



Disclaimer
De getoonde beelden zijn een voorlopige voorstelling van zaken 

van hoe de gebouwen er mogelijk uit kunnen zien. Deze beelden 
zijn onderhevig aan veranderingen en optimalisaties, onder 

meer op basis van de reacties bij de bewonersavonden. Aan de 
getoonde beelden kunnen geen rechten worden ontleend en 

deze zijn puur informatief bedoeld, vrij van enige status. 


