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Naar aanleiding van de publicatie van concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen           

voor de Kaasmarkt, verzoekt de actiegroep Kaasmarktpark het College van B&W deze            

inspraaknota in overweging te nemen. 

In deze inspraaknota wil de actiegroep haar ontstaan, het proces van de klankbordgroep en              

haar standpunten toelichten.  

 

Actiegroep Kaasmarktpark 

Een aantal bewoners heeft naar aanleiding van de publicatie van het concept            

Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Kaasmarkt een actiegroep opgericht om           

alternatieven voor het voetlicht te brengen. De actiegroep heeft door middel van een             

website, posters, een handtekeningactie en een online petitie de buurt geëngageerd en            

overtuigd dat er alternatieven zijn voor het huidige plan. Via deze inspraaknota wil de              

actiegroep het college van B&W laten inzien dat het huidige plan dat op tafel ligt niet                

datgene is dat door een deel van de bewoners van de buurten Pancras-West, Pancras-Oost              

en Maredorp wordt gedragen. 

 

Proces Klankbordgroep Kaasmarktproject 

Eind 2016 is een klankbordgroep samengesteld om te participeren in en draagvlak te             

creëren voor de ideeën omtrent de herinrichting rondom de Kaasmarkt. Kort samengevat is             

er tussen 2016 en 2019 weinig evolutie op te merken tussen de standpunten van enerzijds               

de gemeente Leiden en anderzijds de leden van de klankbordgroep.  

De klankbordgroep kon participeren in twee scenario’s: de zogenaamde varianten 3A           

(zonder grachtenpanden) en 3B (met grachtenpanden). 
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De klankbordgroep heeft frequent overleg gevoerd, maar van een evenwichtige discussie           

was weinig sprake. Vanuit stedenbouwkundige hoek werd zeer snel gestuurd op variant 3B,             

waarbij verschillende historische en stedenbouwkundige argumenten werden aangevoerd.        

Elk alternatief voor een groen plein en/of een vermindering van het bouwvolume werd             

zonder meer van tafel geveegd door de ervaren planologen: de deelnemers van de             

klankbordgroep hadden blijkbaar niet die expertise in pacht. Dit “programmaproces” werd           

op verschillende manieren gestuurd door alleen voor variant 3B alle modellen verder uit te              

werken. Van de uitwerking van enige alternatieve modellen was geen sprake. 

Het participatieproces zelf verliep evenmin vlekkeloos. Uiteindelijk is het project door vier            

verschillende projectleiders geleid die om verscheidene redenen het stokje doorgaven. Dit           

kwam de daadkracht niet ten goede en tevens ontstond onduidelijkheid over eerder            

gemaakte afspraken. Bij verschillende deelnemers ontstond het idee om de klankbordgroep           

te verlaten, maar uit vrees de grip op het proces geheel te verliezen, is hiervan afgezien. 

Kortom, bij een aantal deelnemers is de perceptie ontstaan dat de klankbordgroep eerder             

een massagesalon was om de deelnemers voor te bereiden op de reeds vooringenomen             

positie van de planologen en tevens om naar buiten toe het idee van een breed draagvlak                

uit te stralen. Het hele participatieproces heeft weinig waarde toegevoegd. Het is daarbij             

opmerkelijk dat een evaluatie van het participatieproces zelf, de belangen die zijn            

afgewogen en de mening van de deelnemers over het gelopen proces (zoals vereist volgens              

artikel 5.1.f van de Participatie- en inspraakverordening 2019, vastgesteld door de           

gemeenteraad met inwerkingtreding op 16-07-2019), ontbreekt in het eindverslag van het           

participatieproces. 

 

Standpunten Actiegroep Kaasmarktpark 

Uit onderzoek van de universiteit van Wageningen uit 2014 blijkt dat Leiden de op een na                

minst groene stad is van Nederland . Zeker in de binnenstad ontbreekt het aan het nodige               
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groen. Verder blijkt uit een in 2018 gepubliceerd onderzoek van de           

Wereldgezondheidsorganisatie dat Leiden de stad is met meest vervuilde lucht in Nederland           

. Uit onderzoek van het CBS blijkt verder nog dat Leiden evenmin positief scoort als het gaat                 
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om CO2-uitstoot: Leiden voert de 11de plek aan in de ranglijst van Nederlandse gemeenten              

wat betreft uitstoot koolstofmonoxide in kg per vierkante meter (2016) . De herinrichting            
3

van de Kaasmarkt is een ideale aangelegenheid om op al deze punten een positief verschil               

te maken. De actiegroep verwacht daarom van het college van B&W politieke durf en              

groene ambitie. De standpunten zijn samengevat rondom parkeren, bebouwing en          

functiebestemming.  

1 https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Heerlen-Emmen-en-Lelystad-groenste-steden-van-Nederland.htm 
 
2 https://fd.nl/economie-politiek/1252627/jaarlijks-8-miljoen-doden-door-vieze-lucht 
 
3 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990 
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Parkeren: zet in op groen 

Een deel van de bewoners in de buurten is bereid om alle parkeerplekken op te geven in ruil                  

voor een groen park. Dit sluit ook aan bij het gemeenteproject Groene Kansen. Het              

Kaasmarktpark kan ontwikkeld worden tot een groene long die de omgeving voorziet van de              

broodnodige frisse en gezondere lucht. Het is dan wel zaak om de luchtpijp (de verbinding               

van de Hooigracht naar de Kaasmarkt) te vergroenen en open te houden van bebouwing. Dit               

in acht nemende, verwachten vergunninghouders een compensatieregeling om de auto in           

een van de bestaande of nieuwe parkeergarages (Haarlemmerstraat, Hoogvliet,         

Garenmarkt, Lammermarkt) te kunnen parkeren (cf. convenant Pancras-West en Gemeente          

Leiden 1997, 2006). Voor mindervaliden dient evenwel een parkeermogelijkheid te zijn op            

de Kaasmarkt. 

Bebouwing: zet in op licht en lucht 

Onze actiegroep en achterban zijn het eens om de randen van de Kaasmarkt-hoek             

Middelweg (cluster 2) en Koppenhinksteeg-Kaasmarkt (cluster 1) te bebouwen met dien           

verstande dat de bouwhoogte dezelfde blijft als andere gebouwen van de Kaasmarkt en             

Oude Rijn, te weten 2 laag + kap. Bewoners storen zich aan de massaliteit van de                

bouwwerken. Het idee dat op elke vierkante meter bouwmaximalisatie dient gerealiseerd te            

worden kan op weinig begrip rekenen. De actiegroep pleit tevens om de bouwoppervlakte             

van cluster 2 in zijn huidige vorm intact te laten en dus niet over te gaan tot de verkoop van                    

aangrenzende gemeentegronden. Of om het met de woorden van voormalig CDA-raadslid           

Moniek van Sandick te zeggen: “Stop het geprop.” Stop om elke vierkante meter te              

benutten als bouwgrond. De binnenstad heeft behoefte aan groen, licht en lucht. 

De kadewoningen (cluster 3) liggen bijzonder gevoelig bij bewoners van de Kaasmarkt en de              

Oude Rijn. Bewoners zijn tegen de bouw van deze kadewoningen. Het planologisch            

concept dat de Kaasmarkt eindigt aan het water is een ongerijmd argument. Het blijkt dat               

de gemeente Leiden in het verleden ook afgestapt is van eenzelfde concept om aan de               

randen van de Beestenmarkt tegenover de Turfmarkt toentertijd bebouwing toe te staan.            

Wij zijn ervan overtuigd dat de Oude Rijn onderdeel vormt van dit plein en dat het plein dus                  

logischerwijs begrensd wordt door de panden aan de overkant. Anders gezegd, grond en             

water vormen elk een onderdeel van dit plein. Tijdens de discussie met verschillende             

bewoners is gesproken over mogelijke resonantie over het water. De kadewoningen           

zouden bijdragen aan het creëren van een geluidsschacht waarbij geluiden over het water             

en de weg gereflecteerd worden op de huizen van beide kanten van het water. Dit               

probleem is trouwens niet aan bod gekomen tijdens de sessies van de klankbordgroep en is               

volgens ons onderbelicht. Daarnaast zal de bouw van de kadewoningen leiden tot een             

verlies van (zon)licht, groen en privacy, zaken die bewoners van de Oude Rijn en Kaasmarkt               

in overweging hebben genomen bij het aankopen of huren van hun woning of             

bedrijfsruimte. 

Voor de financiële verantwoording van de herinrichting wordt het spreekwoordelijke konijn           

uit de budgettaire magische hoed getoverd. Het feit dat de herinrichting van de Kaasmarkt              

verhaald zou moeten worden op de grondopbrengsten van ontwikkelingsclusters 1 en 3 is             
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onvoldoende gestaafd. Het plein heeft al jarenlang geen onderhoud gehad. Deze           

onderhoudskosten moeten wel degelijk gereserveerd zijn en dienen aangewend te worden           

voor de herinrichting van het plein. Tevens zou de gemeente een deel van de opbrengsten               

van de parkeergelden en de aan haar toekomende parkeerboetes dienen toe te wijzen voor              

de herinrichting van het plein. Met andere woorden: het feit dat gemeentegronden            

verkocht dienen te worden als conditio sine qua non om de Kaasmarkt te herinrichten en               

het project financieel haalbaar te maken is een bevestiging dat financiële drijfveren primair             

het project bepalen. Dit is overigens in tegenspraak met een van de te hanteren              

randvoorwaarden dat “het leidende principe bij de uitwerking dat optimale stedelijke en            

groene kwaliteit vóór maximale financiële opbrengst gaat” (cf. ’02-05-2016 Projectopdracht          

Kaasmarkt vs 1.1’). 

Verder pleit de actiegroep voor het behoud van de culturele functie van de             

Kaasmarktschool (cluster 4). De school vormt een uniek monument. Door de bouwhoogte            

van alle omliggende gebouwen op maximaal 2 laag + kap te laten, wordt de uitstraling van                

de Kaasmarktschool op het plein juist versterkt. 

Functiebestemming: sociale diversiteit 

Het huidige plan dat op tafel ligt bevordert niet de sociale cohesie. Bij alle clusters waar de                 

functie wonen wordt voorgesteld, zullen de woningen specifiek gerealiseerd worden voor           

het hogere segment en wordt in cluster 1 op short-stay gemikt. De actiegroep pleit voor               

meer sociale diversiteit in de wijk. Alhoewel de gemeente geen eigenaar is van de clusters 1                

en 2 zou zij door het stellen van de eisen aan de bebouwing kunnen sturen op sociale                 

diversiteit.  

De bewoners ondersteunen de visie dat er geen ruimte is voor uitbreiding van de              

detailhandel. Echter, zij zien daar ook aan gekoppeld dat er tevens geen ruimte is voor               

uitbreiding van de horeca. In de nota wordt opgemerkt dat de Kaasmarkt geen onderdeel is               

van het winkelkerngebied en dat daarom geen uitbreiding van de detailhandel gewenst is.             

De actiegroep roept op om consistent te zijn en dan ook geen uitbreiding van horeca toe te                 

laten in ontwikkelclusters 1 en 2. De nota spreekt van passende horeca. Wij pleiten primair               

voor een passende woonfunctie in deze clusters. 

Tot slot pleit de actiegroep om de herontwikkeling van de Kaasmarkt in een groter geheel               

te benaderen. Concreet kan nagedacht worden over het autogebruik binnen de wijk en in              

het verlengde hiervan in de gehele binnenstad. De rijnkades die naar de Kaasmarkt             

toelopen bieden een unieke mogelijkheid tot verdere vergroening. De Oude Rijn zou zich             

kunnen ontwikkelen tot een groene allee voor wandel- en fietsverkeer richting centrum            

Leiden. 

Met de meeste hoogachting, 

Namens de actiegroep Kaasmarktpark, 

 

www.kaasmarktpark.nl 
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Eric ’t Mannetje Sam Messiaen 

Oude Rijn 116A Hooigracht 106A 

2312 HK  LEIDEN 2312 KX  LEIDEN 

erictmannetje@gmail.com sam.messiaen@kraton.com 

 

P.S.: Een kopie van deze inspraaknota is verstuurd naar alle fractievoorzitters in de Leidse              

Raad. 
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