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Aanleiding 

De Lammenschansdriehoek in Leiden is volop in ontwikkeling. 
Ook de plannen van projectontwikkelaar Ten Brinke Group voor 
twee verschillende locaties op de Lammenschans vorderen.  
 
De eerste locatie is de Zirro-locatie aan de Lammenschansweg op 
de huidige locatie van de bedrijfspanden van meubelwinkel 
Zirkzee en autobedrijf Zeeuw&Zeeuw. 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 en is gelegen op het terrein 
van het aannemersbedrijf Gebr. Schouls aan de Kanaalweg. De 
Ten Brinke Group ontwikkelt deze locatie in samenwerking met 
Zinc Real Estate die ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling 
van het aangrenzende project HOF36.  
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Wijziging ontwikkelstrategie 

Op dit moment bevinden beide projecten zich in de ontwerpfase 
en worden de procedures voor bestemmingsplanwijziging 
voorbereid. 
 
In 2019 is de derde actualisatie van de Ontwikkelstrategie 
Lammenschansdriehoek vastgesteld. Deze strategie geeft onder 
andere de kaders voor de stedenbouwkundige structuur en de 
hoogtes van de gebouwen. 
 
De Zirro-locatie is conform de richtlijnen van de 
ontwikkelstrategie ontworpen. Het nu voorgestelde bouwblok op 
de Schouls-locatie wijkt op één punt af van de ontwikkelstrategie. 
Deze 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.  
 

Ten Brinke stelt voor om het gesloten bouwblok te openen aan de 
zuidwestzijde van het gebouw. Hierdoor valt er veel meer  
(zon-)licht in het binnengebied en opent de binnentuin zich naar 
de straat, waardoor er hier ook meer groen ervaren wordt. Het 
“weggehaalde” volume wordt toegevoegd aan met name de zijde 
van de Kanaalweg. 
Op onderstaande plaatjes is de afwijking van de 
ontwikkelstrategie weergegeven en de gevolgen voor de 
schaduwvorming over de naastgelegen woningen (tijdstip maart 
wanneer het blok de meeste schaduw creëert). 

Bouwblok volgens ontwikkelstrategie vs. aanpassing 
ontwikkelstrategie 
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Bezonningstudie bouwblok volgens ontwikkelstrategie  
 

 
Bezonningstudie bouwblok bij aanpassing ontwikkelstrategie   
 

Inloopbijeenkomst 8 september 

Om bewoners en ondernemers uit de omgeving op de hoogte te 
stellen van de plannen voor beide locaties én de voorgestelde 
wijziging op de ontwikkelstrategie op de Schouls-locatie, heeft 
Ten Brink op 8 september jl. een (fysieke) informatiebijeenkomst 
georganiseerd voor de buurt. De getoonde informatie was ook 
digitaal te vinden op projectpagina: www.kampman-
architecten.nl/lammenschansdriehoek. 
 
De bijeenkomst vond plaats op de Lammenschansdriehoek in een 
lege ruimte van het mboRijnland aan het Bètaplein 18. 
Rekening houdend met corona zijn bewoners gevraagd om zich 
vooraf via platform Eventbrite aan te melden voor één van de vijf 
tijdsvakken van een half uur. Van de 29 bewoners die zich van te 
voren hadden aangemeld zijn er 21 naar de avond gekomen. 
 
Het doel van de avond was om de concept-plannen van beide 
appartementencomplexen te tonen aan de buurt en hen de kans te 
geven om vragen te stellen en opmerkingen mee te geven aan de 
projectontwikkelaar en de gemeente. 
 
Aan de hand van vijf informatieposters per project konden 
bewoners informatie inwinnen. Vragen konden op de avond zelf 
direct gesteld worden aan Coos Broers en Ronald Lubbers van 
Ten Brinke, Marcel Kampman van Kampman Architecten of aan 
Vincent van Velzen, Marlien Oderkerk en Ellen Verbeek van de 
Gemeente Leiden. 

http://www.kampman-architecten.nl/lammenschansdriehoek
http://www.kampman-architecten.nl/lammenschansdriehoek
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In dit verslag zijn de opmerkingen en ideeën van bewoners tijdens 
de avond en de online binnengekomen opmerkingen en vragen 
verwerkt. 
 
Er zijn vier typen bewoners te onderscheiden: 
 

(1) Bewoners van de woningen aan de Kanaalweg 
grenzend aan de Schouls-locatie 
(koopwoningen) 

De bewoners van vier van de vijf koopwoningen aan de Kanaalweg 
waren aanwezig op de avond. Deze woningen grenzen direct aan 
de Schouls locatie.  
Deze bewoners gaven aan heel prettig te wonen door de rust, het 
vele groen, zonlicht en privacy op deze locatie. 
Na het zien van de plannen realiseren zij zich dat zij worden 
ingebouwd en dat hun leefomgeving flink gaat veranderen. Zij 
balen van de ontwikkeling, maar realiseren zich ook dat dit een 
uitwerking is van de Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek 
(2019).  
Zij maken zich wel zorgen om een aantal zaken: 

• Waterproblemen: hun woningen liggen relatief laag en de 
grondwaterstand is relatief hoog. Bij de inrichting van de 
openbare ruimte moet de gemeente daar rekening mee 
houden. 

• Geluidsoverlast/Akoestiek: bewoners zijn bang dat geluid 
(van bijv. feestjes van bewoners) weerkaatst tussen de hoge 
gebouwen. 

• Zon en schaduw: het appartementencomplex zal, vooral in 
de avond, zorgen voor schaduwvorming over hun huis en tuin. 
Er wordt ook gevreesd voor waardevermindering van hun 
woning hierdoor. 

• Privacy: op dit moment wonen de bewoners in een stil en 
rustig hoekje met alleen bestemmingsverkeer voor 5 
woningen. Zij hopen dat dit zo kan blijven in de toekomst.  
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• Parkeren: bewoners mogen op dit moment parkeren voor 
het hek van het aangrenzende Dunea-terrein. Bewoners hopen 
deze parkeerplaatsen te behouden. 

 
Projectontwikkelaar Ten Brinke heeft de bewoners uitgenodigd 
voor een persoonlijk gesprek om de plannen nader toe te lichten 
en de mogelijkheden te bespreken over het uitkopen van hun 
woning. 
De gemeente heeft aangegeven de inrichting van de openbare 
ruimte rondom de Schouls-locatie in overleg met deze bewoners 
te doen zodat er rekening wordt gehouden met hun belangen. 
 
(2) Bewoners van de woningen aan de Kanaalweg 

grenzend aan de Schouls-locatie 
(huurwoningen) 

De huurders van de huurwoningen aan de Kanaalweg op de 
Schouls locatie zijn voornamelijk benieuwd wat dit betekent voor 
hun huurcontract en wat hun rechten zijn. Zij geven aan erg 
prettig te wonen op dit moment. Wel zijn er klachten over troep 
en rondslingerend vuil. 

 
(3) Bewoners van reeds gerealiseerde complexen in 

de Lammenschansdriehoek.  

Op de avond was een aantal bewoners aanwezig die al op de 
Lammenschansdriehoek woont. Zij zijn vooral benieuwd naar de 
toekomstige plannen, wat dit voor hun eigen woonsituatie 
betekent en hoe het bouwproces gaat verlopen. 
Een aantal zaken is genoemd: 

• Er is behoefte aan grotere woningen, vanaf 80m2. De 
voorkeur gaat uit naar een eengezinswoning met tuin, maar 
een appartement (mits de servicekosten betaalbaar zijn) is ook 
gewenst. 

• De bewoners merkten verder op dat de buurt oké is, maar dat 
het echte buurtgevoel nog mist op de Lammenschansdriehoek. 
Meer reuring en levendigheid door bijvoorbeeld een kapper, 
koffiebar, ontbijttentje, of DHL punt is wenselijk. 

• De omgeving wordt erg stenig ervaren en is er behoefte aan 
meer groen. 

• Een bewoner van het Sigmaplantsoen is bang dat haar uitzicht 
geblokkeerd wordt door het gebouw op de Schouls-locatie. 
Aan de zijde waar zij woont komen acht woonlagen. Zij geeft 
aan dat het vrije uitzicht een reden is waarom het zo fijn 
wonen is op het Sigmaplantsoen.  

• Tot slot zijn er vragen gesteld over het bouwproces, de duur en 
de werktijden. Eén bewoners geeft aan in de zorg te werken en 
soms overdag te moeten slapen. Ten Brinke heeft aangegeven 
de werkzaamheden te willen starten tussen maart-juni 2022. 
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De verwachtte werktijden zijn van 07.00 uur tot ca. 16.00 uur. 
De bouw zelf duurt tussen de 15 en 16 maanden. 

 

 
(4) Bewoners van wijk Cronestein 

De bewoners aan de andere kant van de Lammenschansweg, in 
wijk Cronestein, maken zich vooral zorgen om de vele 
ontwikkelingen op de Lammenschansdriehoek. Het gaat met 
name om de volgende punten: 
 

• Openbare ruimte  
Bewoners zien graag dat buurtplek ‘de Schanstuin’, momenteel 
gelegen op de bouwlocatie van HOF36, een definitieve plek krijgt 
op de Lammenschansdriehoek. De tuin vervult op dit moment een 
belangrijke rol voor de leefbaarheid van de buurt als 
ontmoetingsplek. 
Naast de tuin is het voor veel bewoners erg onduidelijk waar en 
wanneer er meer groen gerealiseerd wordt op de 
Lammenschansdriehoek en zien zij graag ruimte in de 
inrichtingsplannen voor meer ontmoetingsplekken. Bijvoorbeeld 
in de vorm van een schaak- en damtafel of een jeu de boule baan. 
 
Tijdens de avond heeft de gemeente aangegeven op korte termijn 
een start maken met een ontwerp voor de openbare ruimte. 
Hierover zal de buurt geïnformeerd worden, zodat bewoners dan 
ook hun wensen en belangen voor de inrichting van de openbare 
ruimte kenbaar kunnen maken. 
  

• Lammenschansweg 
De Lammenschansweg is op dit moment een drukke en 
onoverzichtelijke weg. Bewoners geven aan benieuwd te zijn hoe 
de weg heringericht gaat worden en hoe het verkeer veilig geleid 
gaat worden.  
 
• Schaduwvorming 

De bewoners van de Lammenschansweg ondervinden geen 
schaduwvorming over hun huis en tuin door de nieuwbouw op de 
Zirro en Schouls locatie. 
 
Overige opmerkingen 

Tijdens de avond is ook een aantal algemene opmerkingen 
gemaakt over de ontwikkelingen op de Lammenschansdriehoek. 
Zo gaven bewoners aan vaak ideeën en een meningen over de 
buurt te hebben maar niet te weten hoe en waar zij deze ideeën 
kenbaar kunnen maken. 
 
Ook zijn veel bewoners vaak niet op de hoogte van de 
bouwprocedures (bestemmingsplan en omgevingsvergunning). 
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Aankondigingen worden vaak gemist in krantjes. Dit kan beter en 
duidelijker gecommuniceerd worden aan de buurt.  
 
Tot slot heeft een bewoner de volgende opmerking via de 
projectpagina gedeeld over de ontwikkelingen op de 
Lammenschansdriehoek: ‘Nog meer lelijke, 'mismatched' 
gebouwen bij Lammenschansdriehoek met te veel auto’s en 
verkeer’. 
 
De gemeente heeft aangegeven deze opmerking zo veel als 
mogelijk mee te nemen in de verdere ontwikkelopgave van de 
Lammenschansdriehoek.  
 

 
 

Communicatie met de omgeving 

De bewoners en ondernemers in de omgeving van beide 
projectlocaties zijn op verschillende manieren geïnformeerd over 
de nieuwbouwplannen en de inloopavond op 8 september jl. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot 21 bewoners aanwezig op de 
inloopbijeenkomst en drie bewoners die opmerkingen/vragen 
hebben gesteld via de online projectpagina. 
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Middels een huis aan huis brief zijn circa 3.350 omwonenden en 
ondernemers op de hoogste gesteld van de nieuwbouwplannen en 
de inloopbijeenkomst van 8 september. 

Verspreidingsgebied huis aan huis brief 
 
Bewoners konden voor en na de bijeenkomst de informatieposters 
over beide locaties bekijken op de projectpagina van de architect 
www.kampman-architecten.nl/lammenschansdriehoek. Op de 
website is het ook mogelijk om vragen te stellen of een reactie 
achter te laten over het project. Via de projectpagina zijn d.d. 14 
september 2020 reacties binnengekomen van drie bewoners 
welke zijn verwerkt in het onderhavige verslag van de 
bijeenkomst. 
 
In de Wijkkrant Cronestein van augustus en in de nieuwsbrief van 
de VVE van Flat Cronestein in september zijn meerdere 
nieuwbouwprojecten op de Lammenschansdriehoek, waaronder 
deze locaties, kort toegelicht. 
 

Tot slot hebben de bewoners van de woningen aan de Kanaalweg 
naast de Schouls-locatie in mei 2020 een uitnodiging ontvangen 
van Ten Brinke voor persoonlijk gesprek over de 
nieuwbouwontwikkelingen naast hun woningen. Op deze brief 
heeft Ten Brinke geen reacties ontvangen van de bewoners. Veel 
van deze bewoners waren uiteindelijk wel aanwezig op de 
informatiebijeenkomst. 
 

 

 

http://www.kampman-architecten.nl/lammenschansdriehoek
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Vervolgproces 

Ten Brinke gaat de plannen verder uitwerken in samenwerking 
met de gemeente en met inachtneming van de gemaakte 
opmerkingen.  
 
De gemeente is momenteel nog aan het uitzoeken hoe de 
procedure bestemmingswijziging voor de verschillende projecten 
op de Lammenschansdriehoek wordt ingericht.  
 
Welke bestemmingsplanprocedure het college ook kiest, 
omwonenden hebben als belanghebbenden recht op inspraak. 
Zodra de procedure voor bestemmingswijziging start wordt de 
buurt daarover door de gemeente geïnformeerd via een publicatie 
in het huis aan huisblad ‘Leids Nieuwsblad’ en de Staatscourant 
en wordt het aangekondigd via de digitale nieuwsbrief van de 
gemeente. Daarvoor kunt u zich aanmelden via: 
www.leiden.nl/stadsnieuws. Ook zal het aangekondigd worden op 
de projectwebsite www.leiden.nl/lammenschansdriehoek.  
 

http://www.leiden.nl/stadsnieuws
http://www.leiden.nl/lammenschansdriehoek

