Inspraakreactie Omgevingsvisie Leiden 2040
Vereniging Vrienden van de Leidse Hout

De Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout heeft met belangstelling kennisgenomen van het
‘Ontwerp Omgevingsvisie Leiden 2040’.
Bij de Omgevingsvisie 1.0 en de daaraan gerelateerde gebiedsvisie op het Stationsgebied hebben wij
mede in samenwerking met de wijkvereniging Houtkwartier gebruik gemaakt van diverse
mogelijkheden van inspraak. Een van onze aandachtspunten betrof de uitwerking van het ‘groen- en
blauw raamwerk’ en met name de samenhang tussen beide zijden van het spoor. Het is goed om te
zien dat de gemeente in het voorliggende ontwerp nu heeft opgenomen (pagina 37) dat dit een
ontbrekende schakel is die nog gerealiseerd moet worden.
In de staat van de leefomgeving is op pagina 19 aangegeven dat - in het scenario van autonome
ontwikkeling - beschermde natuurgebieden en gemeentelijke natuur nu een rode kwaliteitsscore
hebben en (enige) positieve ontwikkeling laten zien, maar dat hier desondanks een opgave ligt vanuit
de kwaliteit van de leefomgeving. Het is positief dat in het ontwerp benadrukt wordt dat een
gezonde leefomgeving met veel groen voor de stad van essentieel belang is en dat wordt aangegeven
hoe dit versterkt kan worden. We begrijpen dat het voorliggende document een visie is en dat de
verdere concrete invulling later zal plaatsvinden. Als algemeen punt willen wij hier alvast wijzen op
het belang van consistentie in beleid, uitvoering en handhaving
Bij het groen- en blauw raamwerk is sprake van een 1e en een 2e ring en spaken, waarbij aanwezige
en groene betekenisvolle plekken in de stad worden verbonden (pagina 36). De 1e ring wordt
gevormd door het Singelpark. De 2e ring ligt tussen het buitengebied en de 1e ring. Om helderheid te
verschaffen menen wij dat de ‘betekenisvolle plekken’ in de eindversie van de Omgevingsvisie
specifiek benoemd zouden moeten worden zoals dat nu bijvoorbeeld ook voor het Singelpark (als 1e
ring) en BioScience Park gedaan is. Om diverse redenen is de Leidse Hout een van deze plekken.
Onderstaand lichten wij dit toe, waarbij ook aspecten genoemd worden waar in bredere zin rekening
mee gehouden zou moeten worden:
• De Leidse Hout is een volkspark waar vanaf de start in 1931 natuur, sport & recreatie en
cultuur samenkomen. Net als in andere steden ervaren parken al jaren een toenemend
gebruik, wat door corona nog geïntensiveerd is. Positief is dat mensen genieten van de
parken, maar tegelijkertijd zorgt de groei in gebruik tot meer situaties waarin belangen
conflicteren. De opmerking op pagina 50 in het document om voor evenementen meer naar
de randen van de stad te gaan waar hogere geluidswaarden kunnen worden toegestaan,
baart ons dan ook zorgen. De natuurfunctie zowel qua biodiversiteit als rustige omgeving
voor mensen om te recreëren, komt hierdoor in het geding. Wij dringen dan ook aan op
consistentie hierin.
• Op pagina 27 noemt u de Leidse regio van Zoeterwoude tot Zee als één stedelijk netwerk
waarbinnen bewoners vaak niet eens merken dat ze gemeentegrenzen kruisen. De Leidse
Hout vormt aan de zeezijde van het spoor de verbindende schakel in het bredere groen- en
blauw raamwerk naar Oegstgeest en in het verlengde daarvan Warmond.
• Op meerdere plaatsen in de Omgevingsvisie wordt het belang benoemd van erfgoed en van
monumenten als belangrijk onderdeel van de totale omgeving. De Leidse Hout is een
gemeentelijk monument.
• Genoemd wordt dat sportparken (pagina 37) onderdeel zijn van het raamwerk. Wij begrijpen
hier de logica van, maar willen er tegelijkertijd op wijzen dat steeds meer gebruik gemaakt
wordt van kunstgras. De recente discussies rond aanpassingen in het Roomburgerpark
illustreren de nadelen hiervan met name t.a.v. biodiversteit. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor
de velden in de Kikkerpolder en benadrukt het belang van de Leidse Hout als schakel in het
raamwerk.
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Samenvattend vragen wij in de eindversie van de Omgevingsvisie Leiden 2040
1. De parken (waaronder Leidse Hout) als ‘betekenisvolle plekken’ in de 2e ring te benoemen
2. Bij spreiding van evenementen naar de randen van de stad te benoemen dat bij toegestane
geluidsnormen ook nadrukkelijk aandacht zal worden gehouden met zowel woonomgeving
als (beleving van) de natuur.

