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AANLEIDING

De gemeenteraad van Leiden heeft op 9 september 2010 het besluit genomen 
om de gemeentelijke Structuurvisie Leiden 2025 te wijzigen ten aanzien van de 
Oostvlietpolder. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bestuursovereenkomst 
2010-2014 waarin is opgenomen dat het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder 
niet wordt gerealiseerd. 

OOSTVLIETPOLDER IN DE STRUCTUURVISIE 2025
In de Structuurvisie 2025 is de Oostvlietpolder vooral belangrijk vanwege 
de opgave op het terrein van de bereikbaarheid. De Oostvlietpolder is 
een zoekgebied voor de verbinding tussen de A4 en A44. De verschillende 
alternatieven voor de Rijnlandroute, de knooppunten met de A4, de Europaweg 
en de bijhorende parallelstructuur om de Rijnlandroute de A4 en de N11 met 
de stad te verbinden worden op het gebied geprojecteerd. Om de verbinding 
tussen stad en land te verbeteren worden ook nieuwe recreatieve voet- 
fietsverbindingen in de Oostvlietpolder voorzien.

Het bedrijventerrein in de Oostvlietpolder is niet een van de centrale thema’s 
in de Structuurvisie Leiden 2025. Dit in tegenstelling tot de historische 
binnenstad, het Bio Science park of het programma bereikbaarheid die niet 
alleen terugkomen in de ontwikkelingsvisie van Leiden1, maar ook in de 
Regionale Structuurvisie Holland Rijnland. Door in de binnenstad, life sciences 
en bereikbaarheid te investeren wordt direct of indirect de positie van Leiden als 
kennisstad versterkt. De andere ambities uit de Structuurvisie 2025 zijn hiervan 
afgeleid.

Naast het bedrijventerrein zijn voor het gebied de volgende functies voorzien: 
- een groene corridor tussen de Vlietlanden en Polderpark Cronesteyn;
- een recreatieve langzaam verkeersverbindingen met de Churchilllaan;
- studentenhuisvesting in de strook Vrouwenweg/Europaweg.

De Oostvlietpolder is zoekgebied voor:
- voor extra waterberging
- een passantenhaven.

Tot slot:
- in de Vlietzone blijven sportfaciliteiten gehuisvest.

In combinatie met de infrastructuur leidde dit tot het besluit om een 
gebiedsuitwerking te maken voor de groen/blauwe Oostflank waar de 
Oostvlietpolder onderdeel van uitmaakt. 

OPGAVE

Met het besluit van 9 september 2010 verandert de functie van de 
Oostvlietpolder van een groene verbindingszone met een substantieel 
bedrijventerrein in een groene verbindingszone. Gezien de context waarin het 
besluit is genomen, moet het groen in de Oostvlietpolder ook duurzaam zijn. 

1 Leiden stad van ontdekkingen. Profiel Leiden 2030.
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HET GEBIED

De Oostvlietpolder is de laatste groene polder op het grondgebied van Leiden. 
Weliswaar wordt het gebied door de A4 van het groene hart afgesneden, maar 
door het open polderlandschap, het volkstuinen complex en de Vliet zelf is er 
toch het gevoel dat het Groen Hart hier begint. 

Dat komt met name door de Vlietweg. Gelegen op de meest westelijke grens 
van het gebied houden de Vliet en de Vlietweg voor de passerende fietsers, 
voetgangers bootjes de illusie van ruimte (buiten de stad zijn) in stand. Dat is 
niet alleen zo ter hoogte van Leiden, waar de Vlietweg overigens bijzonder fraai 
is ingepast, maar vrijwel over de hele lengte vanaf de Hoge Rijndijk tot aan de 
grens van de bebouwing van Leidschendam. Het maakt de Vliet en de Vlietweg 
belangrijk voor de beleving van het grote groene recreatiegebied dat ingekneld 
tussen de Vliet en de A4 een van de mooiste lange onafgebroken noord-
zuidverbindingen in de regio tussen Den Haag en Leiden is. 

De Oostvlietpolder verbindt het Recreatiegebied Vlietland in het zuiden en de 
parken Polderpark Cronesteyn, de Bult en Matilo in het noorden. Daarnaast is 
de polder een essentiële schakel voor de verbinding met het Land van Wijk en 
Wouden in het oosten en het Duin Horst en Weidegebied in het westen.

Oostvlietpolder wordt in het noorden doorsneden door de Europaweg die 
de stad aan de oostzijde ontsluit en samen met het Lammenschansplein, de 
Voorschoterweg, de Churchilllaan en de Dr Lelylaan de verbinding tussen de A4 
en A44 verzorgt. 

In het westen vormt de Vliet met zijn historische lintbebouwing de grens. In het 
midden van het gebied ligt een groot volkstuinencomplex.
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AMBITIES

De grote opgave voor de Oostvlietpolder is de inpassing van de infrastructuur die nodig is 
om de verbinding tussen de A4 en de A44 te verbeteren en te versterken. Dat geldt voor 
de Rijnlandroute die de zuidelijke grens van het gebied zal vormen, maar ook voor de 
Europaweg die het gebied in het noorden doorsnijdt en de parallelstructuur die Leiden in 
het oosten verbindt met de A4, de N11 en de Rijnlandroute.

Om de Oostvlietpolder daadwerkelijk een schakel te laten zijn in de grotere 
regionale groenstructuur moeten de groene en ecologische verbindingen tussen 
de verschillende gebieden worden versterkt en verbeterd. Dat geldt niet alleen 
voor de verbinding met het groen buiten de polder. Het is ook belangrijk dat de 
verschillende gebieden en sferen in de Oostvlietpolder zelf met elkaar worden 
verbonden.

Duurzaam groen stelt echter extra eisen aan de inrichting van het gebied. Die liggen vooral 
op het terrein van de natuurbeleving. Infrastructuur, ook goed ingepaste infrastructuur zal 
onvermijdelijk gevolgen hebben en de huidige ecologische waarden van de Oostvlietpolder 
veranderen. Naast een ,,,,,conserverende ontwikkelingstrategie die de huidige kwaliteiten 
van het gebied zoveel mogelijk versterken en ondersteunen, is het belangrijk om te 
anticiperen op de veranderingen zodat de transformatie het gebied niet overkomt, maar 
past in het gewenste groene, duurzame eindbeeld.

Zo is bij de ontwikkeling van studentenhuisvesting in de strook Vrouwenweg/
Europaweg het versterken en verder uitbouwen van een substantiële groene ecologische 
verbinding tussen de Oostvlietpolder en het polderpark Cronesteyn ,,,,,,,,een belangrijke 
randvoorwaarde. 

UITGANGSPUNTEN

Het groene karakter van de Oostvlietpolder wordt bepaald door landbouw. Landbouw in 
de Oostvlietpolder staat in het teken van natuur(beleving). Om de natuurbeleving blijvend 
inhoud te geven wordt  de natuurwaarde van het gebied versterkt. De Vliet wordt als een 
belangrijke drager voor de belevingskwaliteit van het gebied gezien. 

De belevingswaarde van het groene gebied is belangrijk. Daarom wordt 
de toegankelijkheid en ontsluiting van het gebied voor recreatief gebruik 
(wandelen, hardlopen en/fietsen) verbeterd. 

Een van de grootste bedreigingen is steeds verder voortschrijdende versnippering 
van het gebied. Daarom worden de verschillende zones tussen de Vlietlanden en 
Cronesteijn zo met elkaar verbonden dat er sprake is van een samenhangende 
groenstructuur die recht doet aan de omvang en ruimte van het gebied. 
Bovendien is het belangrijk dat de Oostvlietpolder goed verbonden wordt met 
stad en ommeland. Dat gaat niet alleen om groene en ecologische verbindingen, 
maar ook over fiets/voetganger verbindingen, ruimtelijke en functionele 
verbindingen. 

De zware infrastructurele opgave voor het gebied maakt de toevoeging van 
andere programma’s die een zichtbare breuk veroorzaken met de groenbeleving 
van het gebied, zoals windmolens, ongewenst.

De herplaatsing van het aantal volkstuinen zoals voorgesteld in Fase 1 moet 
worden uitgevoerd om de afspraken over de herstructurering van de Volkstuinen 
gestand te doen. 

Het toevoegen van een bescheiden kostendragend programma is acceptabel. 
Kleinschalige bebouwing op de juiste plekken realiseren mag.
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Groen casco met passende invullingen
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VISIE

Om sturing te geven aan de ontwikkeling van de Oostvlietpolder is een visie 
formuleerd: waarbij ruimte en natuurbeleving belangrijke kwaliteiten zijn. De 
invullingen die daarbij passen zijn stadslandbouw, landbouw vooral gericht op 
natuurbeleving en educatie, en een bescheiden recreatief programma.  

Om greep te krijgen op de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied is een 
ruimtelijk kader opgesteld. Binnen de randvoorwaarden van een duurzaam 
groene Oostvlietpolder, met alle bijhorende ambities en de onzekerheden die 
samenhangen met de ontwikkeling van de infrastructuur, wordt ingezet op 
een dubbelstrategie: enerzijds op een kaderstellend casco, anderzijds op een 
grote mate aan flexibiliteit voor de daadwerkelijke invulling. Het casco en 
de toegestane invulling van het gebied zijn voorwaardenscheppend voor de 
ontwikkeling van een robuuste groene hoofdstructuur.

De belangrijkste dragers van het casco zijn de doorgaande groen/blauwe lijnen 
van de Vliet, de ecologische hoofdstructuur en de slagenverdeling van sloten en 
grasland die het polderlandschap zo kenmerkt.

Het belangrijkste uitgangspunt voor de invulling is dat partijen zich alleen in de 
Oostvlietpolder mogen vestigen indien zij iets te bieden hebben; zij moeten de 
aantrekkelijkheid van de Oostvlietpolder voor anderen vergroten.

Aanpassing Structuurvisie Leiden 2025
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HET CASCO

Het casco zet in op de verbetering van de bereikbaarheid en het verbeteren en 
versterken van groen/blauwe structuren in en om de stad. Het is kaderstellend 
voor de planontwikkeling van (grootschalige) infrastructuur en zich aandienende 
programma’s. 

Op dit moment wordt de Oostvlietpolder vooral voor fietsers en voetgangers 
ontsloten door de Vlietweg. De afhankelijkheid van die ene verbinding maakt de 
beleving van het gebied bijzonder kwetsbaar. Het is dan ook belangrijk dat het 
gebied beter wordt ontsloten door kwalitatief hoogwaardige recreatieve groene 
verbindingen voor de verschillende groepen gebruikers.
Het casco is opgebouwd uit verschillende netwerken die elkaar overlappen en 
aanvullen: een ecologisch netwerk, een waternetwerk en infrastructuur voor 
langzaam- en voor snelverkeer. Het slagenlandschap geeft structuur samenhang 
aan bestaande de lange lijnen van water, bermen, wegen en paden die het 
gebied doorsnijden en aan de ruimtelijke eenheden die hierdoor ontstaan.. 

Ruimte is een dragende kwaliteit van de Oostvlietpolder. Het casco trekt de 
nieuwe lijnen in het landschap dan ook zo dat het gebied niet versnipperd raakt 
en grote bruikbare eenheden overblijven.
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WATER

De belangrijkste onderligger voor het gebied is het water. Natuurlijk is daarbij 
de Vliet met zijn bomen in de Vlietzone en historische lintbebouwing langs 
de Vlietweg beeldbepalend. Op de Vliet en op de oevers van de Vliet is een 
conserverende ontwikkelingstrategie van toepassing.

In de polder wordt het historische slagenlandschap gekoesterd. Centraal daarbij 
is de wetering die de belangrijkste noord-zuid waterverbinding vormt en het 
water van het recreatiegebied Vlietlanden verbindt met de Vrouwenvaart van 
polderpark Cronensteyn. Ter versterking van de noord-zuid structuur is langs 
de oostelijke grens van de volkstuinen een 2e doorgaande waterverbinding 
gerealiseerd die de tuinen begrenst. 

Het water van het historische krekenlandschap dat bij de ontwikkeling van het 
natuurgebied ten zuiden van de volkstuinen weer is teruggebracht, vormt een 
waardevolle aanvulling en komt de soortenrijkdom van de flora en fauna in het 
gebied ten goede. 

Aan de oostelijke rand van de polder vormt de afwatering van de A4 en de 
parallel structuur infrastructuur een derde ecologisch waardevolle natte noord-
zuid verbinding.

ECOLOGIE

De ecologie in de polder krijgt een stevig impuls door invulling te geven aan 
de ecologische hoofdstructuur zoals die in het vigerende bestemmingsplan is 
ingetekend. Deze hoofdstructuur vormt een ononderbroken noordzuid-as die 
recreatiegebied de Vlietlanden met polderpark Cronensteyn verbindt. Met de 
centrale wetering als ruggengraat wordt de strook met robuust uitgevoerde 
oevers door de polder en de volkstuincomplexen getrokken. 

Ter ondersteuning van de ecologische hoofdstructuur volgt een robuust 
uitgevoerde tweede ecologische drager de oostelijke grenzen van het 
volkstuincomplex en sluit ten noorden van de volkstuinen weer aan op de 
centrale as van de wetering. 

De ecologische hoofdstructuur wordt ondersteund door plasbermen en 
gebiedseigen beplanting. Desgewenst worden hagen, bomen plassen en poelen 
toegevoegd. Een secundaire ondersteunende structuur wordt gevormd door alle 
nieuw te ontwikkelende infrastructuur in het gebied te voorzien van substantiële 
robuuste groene bermen.
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LANGZAAM VERKEER

De Oostvlietpolder wordt ontsloten door drie langzaam verkeersverbindingen 
in noord-zuid richting: de Vlietweg die ook voor het gemotoriseerd verkeer als 
gebiedsontsluitingsweg functioneert. Er komt een halfverhard struinpad dat de 
wetering over de gehele lengte, inclusief de volkstuinen, volgt en aansluit op de 
padenstructuur van Cronesteyn. Voor de fietsers is er een robuust fietspad die 
een alternatieve verbinding van de Vrouwenweg naar de tunnel naar het groene 
hart en de Vlietlanden verzorgt. In het geval dat een directe aansluiting van de 
Churchilllaan op de Europaweg onvermijdelijk blijkt, moet er serieus rekening 
meegehouden worden dat de Vlietweg zo onder druk komt te staan dat dit het 
voorkeursalternatief voor de Vlietweg wordt. 

Om voldoende circuitjes voor wandelaars, hardlopers, fietsers en skeelers te 
ontsluiten worden er drie langzaam verkeersverbindingen in oost-west richting 
aangelegd. Ten zuiden van het natuurgebied wordt één struinpad aangelegd dat 
aantakt op het pad dat de wetering begeleid. Ter hoogte van het natuurgebied 
verzorgt één fietspad de verbinding met de tunnel onder A4 naar het groene 
hart. In het verlengde van de Churchilllaan wordt een tweede fietspad voorzien 
dat desgewenst als alternatief voor de verbinding langs het natuurgebied kan 
worden ingezet. 

SNEL VERKEER

Het meest ingrijpend in de oude raamwerk is de stedelijke en regionale 
infrastructuur die in het gebied worden geprojecteerd. Dat laat onverlet dat 
deze zo wordt ingepast dat daarmee de kwaliteiten van het gebied, ruimte en 
natuurbeleving overeind blijven en waar mogelijk worden versterkt.
Wil de ambitie van de Oostvlietpolder als een substantiële duurzame groene 
ecologische verbindingszone tussen de Recreatiegebied Vlietlanden en Polderpark 
Cronesteyn overeind blijven, dan wordt daar bij de aanleg van de Rijnlandroute 
rekening meegehouden. Niet alleen wordt de weg zoveel mogelijk op de 
zuidelijke grens van de polder gelegd, voor de ondertunneling van de Vliet wordt 
de tunnelingang bijvoorkeur zo aangelegd dat zo veel mogelijk groengebied vrij 
doorloopt over de weg heen.
De aanpassingen aan de Europaweg in het noorden van de Oostvlietpolder 
worden zo ingepast dat er een substantiële groene ecologische verbindingszone 
richting Vrouwenvaart en Polderpark Cronesteyn ontstaat. Als een directe 
aansluiting van de Europaweg op de Churchilllaan onvermijdelijk blijkt dan heeft 
dit gevolgen voor voor de huidige functies in de Vlietzone.  Dit wordt elders in de 
stad opgelost.  Deze aansluiting wordt deze zo ingepast dat er een aansprekende 
substantiële doorgaande ecologische zone tussen de Oostvlietpolder en Polderpark 
Cronensteyn overblijft.
Minstens zo belangrijk is dat er een aantrekkelijke ruimte overblijft tussen de 
aansluiting op het Lammenschansplein en de aansluiting op de Churchilllaan. 
Daarbij zijn niet alleen de maat en de kwaliteit van het gebied belangrijk, 
het is minstens zo belangrijk dat recht gedaan wordt aan de landschappelijke 
kwaliteiten van de Vliet, de Vlietzone en de zo typerende landelijke bebouwing 
langs de Vlietweg. Bij de inpassing van de infrastructuur wordt rekening gehouden 
met de verwachte verdubbeling van de verkeersbundels in de komende 20 jaar. Zo 
kunnen eventuele uitbreidingen aan de infrastructuur worden uitgevoerd zonder 
dat ten koste gaat van de dragende groene structuren in het gebied.
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INVULLINGEN

Binnen het casco van slootjes, hagen bomen en ontsluitingswegen zijn een aantal 
uitsparingen, de kamers, gesitueerd. Hierin kunnen telkens één of meerdere 
ondernemingen gevestigd worden. Daarbij moet vooral gedacht worden aan 
stadslandbouw en een bescheiden recreatief programma.

Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van deze ruimtes is dat partijen zich 
alleen in de Oostvlietpolder mogen vestigen indien zij iets te bieden hebben; zij 
moeten de aantrekkelijkheid van de Oostvlietpolder voor anderen vergroten. Dat 
kan zijn door het bieden van horecavoorzieningen, informatie of verkoop van 
streekproducten, kleinschalige zorgverlening, educatie etc. 

Initiatieven kunnen ook het gebied van recreatie of de ongeorganiseerde 
sport liggen. Maar ook minder voor de handliggende permanente functies 
die bijdragen aan het kwalitatief hoogwaardige groene karakter van de 
Oostvlietpolder zijn welkom. Het ligt daarbij voor de hand om functies die meer 
gemotoriseerd verkeer trekken in de zone ten noorden van de volkstuinen onder 
te brengen. 

Mocht de situatie zich voordoen dat de Europaweg een directe aansluiting krijgt op de 
Churchilllaan dan moeten de sportvoorzieningen in de Vlietzone uitgeplaatst worden.  

Om te beoordelen welke voorzieningen passend zijn wordt een zogenaamd 
merkkompas ontwikkeld. Hierin zijn de kernwaarden en de positionering ten 
opzichte van andere locaties benoemd.

Met het ruimtelijke kader als onderlegger wordt overlegd met ondernemers 
en instellingen die een initiatief kunnen indienen voor ontwikkeling in de 
Oostvlietpolder. De initiatieven worden in de proefverkaveling geplaatst om 
een eerste beeld van een mogelijke ontwikkeling te verkrijgen. De initiatieven 
vormen een aanzet tot grote diversiteit aan programmaonderdelen voor het 
plangebied.

Dit kan gepaard gaan met nieuwbouw die onder strikte regels wordt toegestaan. 
De gebouwen vormen een verzameling van op het landschap en context geënte 
bouwvolumes. 

De volkstuinen spelen door hun centrale ligging in de Oostvlietpolder een 
cruciale rol bij de beleving van het gebied. Nu al spelen de volkstuinen een 
cruciale rol voor de soortenrijkdom in het gebied. Dat moet zo blijven. Door de 
ontwikkeling van de volkstuincomplexen tot een aaneengesloten gebied neemt 
ruimtewerking van de Oostvlietpolder af, ook voor de passerende fauna. Dat 
wordt gecompenseerd door de volkstuinen beter te ontsluiten en het gebied 
van doorgaande routes in de noord-zuid en oost-west richtingen te voorzien. 
Waardoor het complex opgenomen wordt in het gebied en een meerwaarde 
krijgt voor alle bezoekers van het gebied. Willen de volkstuinen hun rol houden 
voor de flora en fauna in het gebied is het belangrijk dat de verstening een halt 
wordt toegeroepen en teruggedrongen.

De bomencompensatie vanuit A4W4 project worden zoveel mogelijk benut 
om een grote maat bomen aan te schaffen. Deze worden gebruikt voor de 
ontwikkeling van een bos, langs de Rijnlandroute. Dit sluit het meest aan bij 
het huidige beeld waar de zuidelijke rand van het weide gebied al besloten 
wordt door de bomen van recreatiepark Vlietland. Bovendien maakt de 
geconcentreerde inzet van een grote maat bomen het beleidsvoornemen om 
gekapte bomen te compenseren zichtbaar en tastbaar.
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VERVOLG

De aanpassing van de Structuurvisie Leiden 2025 op het onderdeel 
bedrijventerrein Oostvlietpolder is een eerste stap gezet naar een duurzaam 
groene ontwikkeling. De hoofdkeuzes voor het gebied liggen hiermee voor 
een langere termijn vast: een forse opgave voor de regionale en stedelijke 
infrastructuur ingepast een robuust duurzaam groen casco met passende groene 
invullingen. De verdere uitwerking hiervan wordt meegenomen in het besluit 10 
van de Structuurvisie 2025: gebiedsuitwerkingen voor te bereiden voor de groen/
blauwe Oostflank.
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