
Nieuwsbericht: Vergroening van onze wijk 

 

Er is nu eindelijk sprake van veel beweging rond het groen in onze wijk. Het heeft tijd en energie 

gekost om dit in beweging te krijgen en ook heel veel geduld. Op het niveau van de gemeenteraad en 

de wethouder zijn op 23 april positieve besluiten genomen over onze groene corridor. Dit is gebeurd 

in het kader van het Uitvoeringsprogramma Leiden biodivers en klimaatadaptief 2020-2023.  

 

Er zijn veel nieuwe bewoners en gebruikers van onze wijk. Zij kennen zeer waarschijnlijk niet alle 

achtergronden en hebben ook hun wensen en behoeftes waar we rekening mee moeten houden.  

 

Bijgaand plaatje komt uit het 

Beeldkwaliteitsplan dat op 11 oktober 

2012 is vastgesteld door de gemeenteraad.  

Dit plan is een belangrijke leidraad voor 

alle ontwikkelingen in het Houtkwartier. 

Het is een document van 54 bladzijden. 

Het groen en de groene corridor is maar 

één van de aspecten, die daarin is 

beschreven. Je kunt document  vinden op 

onze website.  

http://site.houtkwartier.com/wp-

content/uploads/2014/02/20121011-

Beeldkwaliteitplan_2.pdf 

Het document is tot stand gekomen in 

goed overleg tussen de gemeente en alle 

bewoners en gebruikers tijdens 3 grote 

werkbijeenkomsten.  

De groene corridor staat in het 

Kaderbesluit, het bestemmingsplan 

Dieperhout en het uitvoeringsbesluit.  

 

Daarnaast zijn zaken als klimaatadaptatie, herstel van ecologische verbindingen, biodiversiteit en de 

noodzaak van waterberging hoog op de agenda bij de gemeente. Onze groene corridor draagt bij aan 

deze doelstellingen. De wens bestaat het Singelpark en de Leidse Hout met elkaar te verbinden. 

 

Groene Corridor deel Alrijne 

 

http://site.houtkwartier.com/wp-content/uploads/2014/02/20121011-Beeldkwaliteitplan_2.pdf
http://site.houtkwartier.com/wp-content/uploads/2014/02/20121011-Beeldkwaliteitplan_2.pdf
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Het ontwerp voor de groene corridor 

rondom Alrijne is tot stand gekomen 

in nauwe samenwerking tussen de 

gemeente en Alrijen Tijdens een 

inloopbijeenkomst in september 2018 

heeft de wijk input kunnen leveren. 

Het detailontwerp is een document 

van 25 bladzijden. Je kunt het vinden 

op onze website xxxxxxxxxxx  

 

 

 

 

 

 

Groene Corridor – deel Agnesplantsoen – Eijmerspoelstraat – van Swietenstraat – Boerhaavelaan 

De wethouder heeft het volgende besloten: 

• De realisatie van de groene corridor deel Agnesplantsoen – Eimerspoelstraat valt onder de 

verantwoordelijkheid van Stedelijk Beheer met financiering vanuit “Samen aan de Slag”. 

• De realisatie van de groene corridor deel van Swietenstraat – Boerhaavelaan valt onder de 

verantwoordelijkheid van het project Herinrichting Houtkwartier Oost. Dit project is 

verantwoordelijk voor de vergroening heel Houtkwartier Oost. Na de realisatie wordt dit 

overgedragen naar Stedelijk Beheer 

 

Er is afgesproken, dat de betreffende groen ontwerpsters van de gemeente een schetsontwerp 

maken voor de hele groene corridor. Het detailontwerp voor het Alrijne deel en het 

Beeldkwaliteitsplan zijn daarbij een belangrijke leidraad. De gemeente heeft beloofd, dat de eerste 

versie van het schetsontwerp in mei 2020 gereed is. Er is gekonstateerd, dat initiatieven in het kader 

van “Samen aan de slag” prima samen kunnen gaan met de realisatie van de Groene Corridor.  

 

Het bestuur van de wijkvereniging zal zich ervoor inspannen dat alle bewoners en gebruikers van de 

wijk de mogelijkheid krijgen om het schetsontwerp te beoordelen en er feedback op te geven. Over 

de wijze waarop dat in de huidige corona-omstandigheden vorm moet krijgen denken we nog na en 

input daarvoor is uiteraard welkom.  

 

Ouders met kinderen, die rondom het Agnesplantsoen wonen, zouden graag zien dat kun kinderen 

een veilige speelruimte krijgen op het Agnesplantsoen. Er wordt onderzocht hoe dat ingepast kan 

worden in het ontwerp voor de groene corridor. 

 

 

“Samen aan de slag” 

Dit is een programma van de gemeente om bewoners de gelegenheid te geven hun woonomgeving 

verder te vergroenen. Een groot aantal bewoners in onze wijk heeft gebruikt gemaakt van de 

mogelijkheid om b.v. een boomspiegel te adopteren.  

Bewoners van de Boerhaavelaan willen hiervan ook gebruik maken. De nieuwe bewoners van de 

Houtlaan hebben ook behoefte aan een verdere vergroening.  

De bewoners van de voormalige Agnes locatie zijn al bezig met de uitvoering van plannen om deze 

locatie verder aan te kleden. Ook dat gebeurt in het kader van “Samen aan de slag” in een nauwe 

Toegang Leidse Hout 

Ingang Alrijne 



samenwerking tussen de gemeente en de betreffende bewoners. Men is bezig met de uitvoering van 

de gemaakte plannen. Dit levert een duidelijke bijdrage aan de vergroening van de wijk en het 

woonplezier. Er zijn heggen aangelegd. Er is het nodige gedaan aan de beplanting. Er zijn plannen 

voor boomspiegels in de Vennemeerstraat. Er zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de oever 

van de Poelwetering langs het Hanepoelpad. De initiatiefnemers en de betreffende bewoners 

hebben goed werk verricht. De bewoners van deze locatie zullen zorgen voor het onderhoud en 

beheer.   

 


