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__________________________________________________________________________ 
 
Aan: 
Wethouder Ashley North 
Griffie gemeente Leiden 
Leden raadscie LB tbv vergadering 21 april 
 
Leiden, 19 april 2020 
 
Betreft: 
Groene Corridor Houtkwartier 
 
Afgelopen donderdag 16 april heeft de raadscie Leefbaarheid en Bereikbaarheid een begin gemaakt 
met de behandeling van het volgende agendapunt: 

• Agendapunt 8 raadscie Leefbaarheid en Bereikbaarheid van donderdag 16 april j.l. 
 8 RV 20.0027 Leiden Biodivers en klimaatbestendig, Samen maken we Leiden groener! 
Uitvoeringsprogramma 2020-2023 

 
Tot onze verbazing is de Groene Corridor Houtkwartier niet opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma 2020-2023. Dit lijkt een omissie. Het lijkt te zijn vergeten. Al rond 2013 heeft 
de gemeenteraad meerdere keren besloten, dat het Houtkwartier middels een Groene Corridor 
wordt gecompenseerd voor het vele verloren groen als gevolg van de bouwplannen.  
Het Uitvoeringsprogramma is hierdoor niet compleet. Bij deze verzoeken wij u om onze Groene 
Corridor alsnog toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma.  
 
De nodige achtergronden kunnen worden teruggevonden in de bijlagen van onze inspraakreactie bij 
de Nota van Uitgangspunten voor het project Herinrichting Houtkwartier Oost. Naast het feit dat al 
vanaf 2013 meermalen door de gemeenteraad is besloten dat het Houtkwartier middels een Groene 
Corridor wordt gecompenseerd voor het verloren gegane groen als gevolg van de 
nieuwbouwplannen, is op 17-11-2018 met wethouder Martine Leeuwis gesproken over o.a. de 
Groene Corridor en ons voorstel om dit te combineren met het project herinrichting Houtkwartier 
Oost om kosten te besparen. Verder wijs ik op het stadsgesprek Groene Kansen op 31 mei 2019 
waarin groene corridors om parken te verbinden (Leidse Hout en Singelpark) aan de orde zijn 
gekomen en de inspraakreactie van 16 januari 2020 bij Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over 
Groene Corridor (plan van aanpak verrijking Stationsgebied).  
 

Met vriendelijke groet, 
Wim Scholten 
Voorzitter wijkvereniging Houtkwartier 
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