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Leeswijzer

Deze visie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 geeft 

een beschrijving van de huidige kracht van Leiden, 

aangevuld met een korte schets van de geschiedenis 

van de stad. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving 

van een aantal trends en ontwikkelingen die in  

de komende decennia van invloed kunnen zijn  

op welvaart en welzijn in onze regio. De vraag hoe 

Leiden zich in de komende 20 jaar wil ontwikkelen, 

staat centraal in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4  

beschrijven we welke rol de gemeente op zich zal 

nemen bij de uitvoering van deze ontwikkelingsvisie. 

Op www.leiden.nl/stadvanontdekkingen is meer 

informatie te lezen over deze ontwikkelingsvisie, 

aangevuld met columns en video verslagen van  

de conferentie die op 2 april 2012 in de Leidse 

Schouwburg is gehouden over Leiden in 2030.
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Leiden, Stad van Ontdekkingen
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Bereikbaarheid

De kracht van de stad

Internationale
kennis

Historische
cultuur

Samenvatting

Leiden, Stad van Ontdekkingen

De Leidse regio is een geweldige plek om te wonen,  

te werken, te leren, te ondernemen, te investeren  

en te vertoeven. Leiden is een internationaal  

georiënteerde kennisstad die wijd en zijd bekend 

staat om haar universiteit, maar die ook veel  

andere kennisinstellingen herbergt. Leiden heeft als 

historische universiteitsstad veel moois te bieden. 

Al eeuwenlang worden in Leiden baanbrekende 

wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. Ook heeft 

de stad al eeuwenlang een rijk cultureel leven.  

Dit draagt bij aan het prettige woon klimaat.  

Leiden is een compacte stad met veel studenten  

en een breed scala aan stedelijke voorzieningen, 

vooral in de historische binnenstad. Dankzij haar 

ligging, centraal in de Randstad, en te midden van 

water en groen en vlak bij Schiphol, is de Leidse regio 

een aantrekkelijke uitvalsbasis voor bedrijven en 

bewoners met de Randstad en de rest van 

de wereld als werkterrein. 

In de kenniseconomie van vandaag heeft Leiden  

een sterke positie, onder meer dankzij de Universiteit 

Leiden en vele kennisinstellingen en life science-

ondernemingen in en om de stad. Kennis is de motor 

voor groei van werkgelegenheid en welvaart voor 

iedereen, jong en oud, laag- en hoogopgeleid. In de 

Leidse regio zetten we ons daarom in voor voortref-

felijk onderwijs voor leerlingen en studenten op alle 

niveaus, voor commerciële en maatschappelijke 

toepassing van kennis, voor aantrekkelijke studenten-

huisvesting en woonmilieus, voor maatschappelijke 

innovatie en voor de ontwikkeling van een tweede 

kenniscluster naast het life science cluster, waarin 

onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid 

gezamenlijk een nieuwe bron van welvaart leveren. 

De Leidse binnenstad is met haar duizenden monu-

menten, haar musea en haar historische structuur een 

onderscheidende kwaliteit in vergelijking met andere 

gemeenten in de (wijde) omgeving. In de komende 

decennia willen wij blijven investeren in een aantrek-
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kelijke binnenstad. Wij willen daarmee meer  

bezoekers trekken, die langer blijven, meer geld 

uitgeven en hun bezoek aan Leiden hoger waarderen.  

Het historische cultuur aanbod en de innovatieve 

cultuur in de stad spelen daarbij een belangrijke rol. 

Belangrijke, gezichtsbepalende ontwikkel locaties  

voor de binnenstad zijn onder meer het Singelpark,  

dat het langste, mooiste en spannendste stadspark 

van Nederland moet worden, het Stationsgebied,  

de Noordoostelijke Singelrand, die zich uitstrekt  

van het Cultuurkwartier bij de Lammermarkt  

tot de Meelfabriek, en het winkelgebied van 

Haarlemmerstraat, Aalmarkt en Breestraat. 

Als stad van kennis en cultuur, met een centrum-

functie in de regio, hebben de daden van Leiden 

invloed op mensen buiten Leiden. Andersom hebben 

gebeurtenissen buiten Leiden invloed op de ontwik-

kelingskansen van Leiden. Leiden zoekt daarom  

actief samenwerking met buurgemeenten en  

andere partners. Dat doen we in de Leidse regio,  

in Holland Rijnland, met de metropoolregio 

Rotterdam - Den Haag en, waar nodig, elders  

in de Randstad en daarbuiten. 

In Leiden gaan we uit van de kracht van de stad, van 

mensen en van organisaties. Dat uit zich op allerlei 

manieren. Zo willen we graag maatschappelijk 

bewuste, krachtige mensen aan Leiden binden door 

een aantrekkelijke stad te zijn. Ook richten we ons  

op versterking van de arbeidsmarkt, vooral met  

het oog op mensen die (tijdelijk) zonder werk zitten 

en we zetten ons in voor maatschappelijke participatie 

van alle Leidenaren, met als uitgangspunt  

‘iedereen doet mee’. 

Graag geven wij ruim baan aan initiatieven die  

de internationale kennis en historische cultuur 

versterken. Dat vergt een cultuur van innovatie,  

wil tot vernieuwing en de moed experimenten aan  

te gaan. Daarmee dragen we bij aan de bijzondere 

kwaliteiten van Leiden. Zo doen we waar we goed in 

zijn, en als we dat goed doen, kunnen we uitgroeien 

tot een nog veel aantrekkelijker stad. Wij dagen 

iedereen uit de schouders te zetten onder uitvoering 

van deze ontwikkelingsvisie en om gezamenlijk te  

ontdekken tot welk moois wij in staat zijn. Zo doen 

wij met elkaar recht aan ons prachtige motto:  

‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. 
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Route naar de toekomst

huisvesting, de verbetering van de Willem de 

Zwijgerlaan en initiatieven van Stadslab Leiden.  

Ook vinden investeringen plaats in bereikbaarheid, 

parkeergarages en het kernwinkelgebied (Aalmarkt). 

Doordat we in de ontwikkelingsvisie hebben benoemd 

wat we belangrijk vinden, biedt deze een kompas  

bij strategische beslissingen. 

Hierdoor kunnen we beter en duidelijker koers 

bepalen op allerlei (beleids)terreinen.

Bij de vaststelling van de ontwikkelingsvisie  

heeft de gemeenteraad opdracht gegeven deze 

periodiek te onderhouden. De tijd is nu rijp voor  

een gemoderniseerde uitgave, want er is in de 

afgelopen acht jaar veel veranderd. Met elkaar 

hebben we veel ontwikkeld en gerealiseerd in  

de stad. Bovendien hebben we te maken met 

een omgeving die is veranderd, onder meer als  

gevolg van de economische crisis, met veranderde 

samen werkingsrelaties tussen overheden en  

met bijstellingen van bevolkings prognoses,  

die minder groei laten zien. 

In 2004 hebben bewoners, instellingen, collegeleden 

en de gemeente raad uitvoerig  gesproken over  

de gewenste ontwikkelingsrichting van Leiden.  

Die gesprekken mondden uit in de ontwikkelings visie 

2030 ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. Die bevatte 

twee kernthema’s: ‘Kennis’ en ‘Kwaliteit’. Gebruik 

maken van de kracht van de stad en deze kracht 

verder versterken, was daarbij het motto.  

Voor Leiden was dit een breuk met de bestuurlijke 

cultuur tot dat moment: niet langer was het repareren 

van zwakten het uitgangspunt. 

De ontwikkelingsvisie heeft geleid tot allerlei activi-

teiten in de stad, zoals dat hoort bij een goede visie. 

Zo’n visie dient ambitieus en inspirerend te zijn. 

Daarnaast dient deze onderscheidend te zijn en te 

passen bij het karakter en de kracht van de stad.  

Dat vergroot de kans op een breed draagvlak,  

wat de gemeente beter in staat stelt om, samen  

met inwoners, instellingen en bedrijven, het beste  

uit zichzelf en uit elkaar naar boven te halen. 

In lijn met ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’  

hebben de gemeente en allerlei instellingen in de stad 

in de afgelopen jaren voortvarend gewerkt aan het 

verder uitbouwen van de kwaliteiten van Leiden.  

Hun initiatieven hebben volop effect op het aanzien 

van de stad. Te noemen zijn bijvoorbeeld de nieuw-

bouw van het ROC bij het Centraal Station en bij 

station Lammenschans, investeringen in studenten-
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Als college van burgemeester en wethouders  

willen wij met deze uitgave van ‘Leiden, Stad van 

Ontdekkingen’ het belang van de in september 2012 

door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde 

ontwikkelingsvisie nogmaals onderstrepen.  

De kern van de ontwikkelingsvisie staat nog altijd fier 

overeind. Tegelijkertijd willen we met deze uitgave 

recht doen aan nieuwe ontwikke lingen en innovatie.  

Ze bevat een toekomstbestendige koers die past bij  

de kracht van deze stad en bij de mensen die deze 

stad maken. 

Met de versterking van onze kwaliteiten ‘interna-

tionale kennis’ en ‘historische cultuur’ gaan we  

voort op het pad dat in 2004 is ingezet. Deze visie is 

voor de gemeente richtinggevend voor gemeentelijke 

structuurvisies, zoals de ruimtelijke Structuurvisie 2025, 

die in 2009 is vastgesteld, en de sociaal-maatschappe-

lijke structuur visie ‘Leven in Leiden’, die in 2012 is 

vastgesteld. Deze structuur visies geven op hun  

beurt richting aan kaderstellende beleidsstukken 

 voor specifieke beleidsonderwerpen, zoals bereik-

baarheid, cultuur en wonen. Een overzicht van  

deze hiërarchie is opgenomen in het stroomdiagram 

op pagina 10.

Wij willen als gemeentebestuur iedereen uitnodigen 

de Ontwikkelingsvisie 2030 ‘Leiden, stad van  

ontdekkingen’ als richtsnoer voor het handelen te 

blijven gebruiken, om zo gezamenlijk de kwaliteiten 

van deze bijzondere stad te koesteren en verder  

te ontwikkelen. Wij vertrouwen erop dat u zich 

herkent in deze route naar de toekomst. 

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Henri Lenferink

Burgemeester van Leiden
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1 De mooiste stad van Holland

Leiden heeft als historische universiteitsstad veel 

moois te bieden. Al eeuwenlang worden in Leiden 

baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen 

gedaan. Ook heeft de stad al eeuwenlang een rijk 

cultureel leven. Dit draagt bij aan het prettige  

woonklimaat. Leiden is een compacte stad met  

een breed scala aan stedelijke voorzieningen,  

vooral in de binnenstad. Dankzij haar ligging,  

centraal in de Randstad en te midden van water  

en groen en vlak bij Schiphol, is de Leidse regio  

een aantrekkelijke uitvalsbasis voor bedrijven en  

voor bewoners met de Randstad en de rest van  

de wereld als werkterrein. 

1.1  Een lange geschiedenis van kennis in Leiden

De kracht van Leiden als internationale kennisstad, 

met een aantrekkelijke binnenstad en een prachtig 

aanbod aan cultureel erfgoed is onlosmakelijk 

verbonden met haar geschiedenis. Met de ontwikke-

lingsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’ bouwen  

we op een logische wijze op die geschiedenis voort. 

Het patroon van straten, singels en grachten dat  

de binnenstad tot op de dag van vandaag haar 

charme geeft, heeft zijn oorsprong in de vroege 

middel eeuwen. Rond 860 ontstond Leiden op de plek 

waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen.  

Nog altijd is deze plek op elke marktdag het hartje 

van de stad. Rond deze plek groeide de stad geleide-

lijk uit. In de 14e eeuw kreeg de binnenstad haar 

huidige vorm, door uitbreiding met het gebied tussen 

het Rapenburg (voorheen de zuidrand van de stad)  

en de Witte Singel. 

Een kennisstad werd Leiden in de 16e eeuw, toen 

Willem van Oranje de stad een universiteit schonk,  

als dank voor het dappere verzet tegen de 

Spanjaarden in 1574. Op 3 oktober van dat jaar 

maakten Leidenaren met hulp van de Watergeuzen 

een einde aan een maandenlange belegering door  

de Spaanse landvoogd Requesens en diens troepen.  

In 1575 opende de Universiteit Leiden haar deuren,  

als eerste universiteit van Nederland. En nog altijd 

viert Leiden elke 3 oktober een groot feest,  

compleet met haring en wittebrood, zoals  

de watergeuzen dat destijds meebrachten voor  

de uitgehongerde Leidenaren. 

Meteen al in de 17 eeuw trok de Leidse universiteit 

studenten uit heel Noord-Europa, die Leiden als 

intellectuele vrijplaats beschouwden. Ook vluchtten 

veel Vlaamse en Franse protestanten naar Leiden.  

Zij vonden werk in de bloeiende textielnijverheid.  

De naam van stedelijk museum De Lakenhal herinnert 

aan deze periode, net als een groot deel van de 

collectie van dit museum en de tekst in het stads-

wapen (Haec Libertatis Ergo, ‘Dit omwille van  

de vrijheid’). De universiteit werd ook kort bezocht 

door misschien wel de beroemdste geboren 

Leidenaar: Rembrandt van Rijn (1606-1669). 
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Bron: DUO 2011/12 (voorlopige cijfers)

* ingeschreven bij in Leiden gevestigde onderwijsinstelling ongeacht woonplaats
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De 17e eeuwse rijkdom is nog altijd te zien in de vele 

monumenten in de stad. Leiden telt er meer dan 3000. 

Een van de laatste parels uit deze bloeiperiode is de 

Leidse Schouwburg aan de Oude Vest, die in 1705 

werd geopend met de voorstelling ‘Belegering en  

de Ontset der Stadt Leyden’. Het is de oudste schouw-

burg van Nederland. Sinds 1978 wordt hier elk jaar  

het Leids Cabaretfestival gehouden. 

Na de Gouden Eeuw zakte het welvaartsniveau in 

Leiden ver terug. De textielindustrie raakte in de  

18e eeuw in verval. Dit veranderde pas weer in de  

19e eeuw met de komst van de industrialisatie en met  

de aansluiting op het spoorwegnet. Aan het eind  

van die eeuw groeide de universiteit weer uit tot  

een van de belangrijkste Europese wetenschappelijke 

instellingen. Natuurkundigen als Hendrik Lorentz  

en Heike Kamerlingh Onnes werden er hoogleraar. 

Allebei wonnen ze met hun Leidse ontdekkingen  

de Nobelprijs voor natuurkunde. 

De Leidse kennishistorie leeft tot op de dag van 

vandaag voort in de stad. Denk bijvoorbeeld aan  

het Kamerlingh Onnesgebouw in de binnenstad,  

waar nu de Juridische faculteit is gevestigd, aan 

Museum Boerhaave, met zijn grote collectie  

historische wetenschappelijke instrumenten, en  

aan het Gorlaeus-laboratorium van de Faculteit der 

Wiskunde en Natuurwetenschappen op het Leiden  

Bio Science Park. Dit laboratorium is vernoemd  

naar de Leidse wetenschapper Patrick van Goorle 

(“Gorlaeus”), die in de vroege 17e eeuw een van  

’s werelds eerste atoomgeleerden was. 

Een belangrijke mijlpaal van een recentere datum is  

de opening van het nieuwe gebouw van het Leids 

Universitair Medisch Centrum (LUMC), achter het 

Centraal Station. In de schaduw hiervan is het  

Leiden Bio Science Park ontstaan. In minder dan drie 

decennia is de bedrijvigheid in dit park uitgegroeid 

tot de nieuwe pijler van de Leidse economie.

1.2  Onderwijs en onderzoek in overvloed

Leiden heeft al laten zien alles in zich te hebben  

om een toonaangevende speler te zijn in de kennis-

economie van vandaag en morgen: een traditie  

van kennis en wetenschap, gecombineerd met  

een jonge, creatieve bevolking met relatief veel  

hoogopgeleiden. Die elementen geven samen  

kracht, aangezien de maatschappij meer en meer  

een kennissamenleving wordt en de economie meer 

en meer een kenniseconomie.

De universiteit en het LUMC zijn belangrijke stuwende 

krachten achter de ontwikkeling van Leiden als 

kennisstad. De universiteit blinkt van oudsher uit  

in rechten, letteren, geneeskunde en bètaweten-

schappen. Ook op het brede veld van geestes-

wetenschappen behoort zij sinds jaar en dag tot  

de wereldtop. Om deze positie te behouden en  

te verbeteren, ontplooit de universiteit allerlei 

initiatieven, waaronder de vorming van de Campus 

Den Haag en samenwerking met de universiteiten  

van Delft en Rotterdam. 

Naast de Universiteit Leiden dragen ook andere 

instellingen bij aan het profiel van Leiden als  
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kennisstad. Het primair, speciaal en voortgezet 

onderwijs, Mbo (onder andere ROC Leiden en de 

Leidse Instrument makersschool) en Hbo (Hogeschool 

Leiden) zijn van hoge kwaliteit. Alleen al aan de 

universiteit, de hogeschool en het ROC Leiden  

studeren samen ruim 34 duizend studenten. 

Daarnaast bezoeken veel leerlingen uit buur-

gemeenten middelbare scholen in Leiden. 

De Leidse regio is inmiddels dé kennisregio op het 

gebied van life sciences. Dat is vooral te danken  

aan de clustering van onderwijs- en onderzoeks-

activiteiten in het Leiden Bio Science Park.  

Naast publiek gefinancierde kennisinstellingen zijn  

er ook veel kleine, middelgrote en grote life science-

ondernemingen gevestigd. Samen ontwikkelen en 

produceren zij onder meer medicijnen en vaccins.  

De nabijheid van een medische faculteit en een 

bètafaculteit draagt in belangrijke mate bij aan  

hun succes, net als de strikte branchering, die al 

enkele decennia wordt gehanteerd. Alleen bedrijven 

die passen bij het park, mogen zich er vestigen.  

In 2009 is het Leiden Bio Science Park uitgeroepen  

tot het beste bedrijventerrein van Nederland.  

‘Life sciences & Health’ is bovendien een van de negen 

topsectoren die volgens het kabinet van cruciaal 

belang zijn voor innovatie in Nederland. 

De Leidse economie leunt sterk op de sector gezond-

heids- en welzijnszorg en op de sector onderwijs en 

openbaar bestuur. Dit is te verklaren door de aan-

wezigheid van de vele onderwijsinstellingen in de stad 

en door de aanwezigheid van twee ziekenhuizen 

(LUMC en Diaconessenziekenhuis). Samen zijn deze 

sectoren goed voor iets meer dan de helft van de 

werkgelegenheid in de stad. In deze sectoren werken 

veel vrouwen. De arbeidsparticipatie van vrouwen in 

Leiden is dan ook hoog (67% tegen 63% in Nederland 

in 2010, bron: CBS Statline). Naast zorg en onderwijs 

zijn zakelijke dienstverlening en ook handel en 

reparatie prominent aanwezig. Allebei zijn ze goed 

voor meer dan 10% van de werkgelegenheid. 

1.3  Leidend in een historische omgeving

Het historische karakter van de binnenstad is  

een belangrijke ontwikkelkracht van Leiden,  

naast de traditie van onderwijs, ontdekkingen, 

verbeeldingskracht en innovatie. Het erfgoed dat  

ons dat heeft opgeleverd, laten we graag zien. 

Nieuwe initiatieven geven we daarom graag een  

plek in deze historische omgeving, op een innovatieve 

manier. De inrichting van de openbare ruimte  

laten we aansluiten bij historische kwaliteiten.  

En historische panden geven we hedendaagse 
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Werkzame personen per bedrijfstak

Bron: bedrijvenregister Zuid-holland, 1 januari 2012

Landbouw, bosbouw en visserij

Winning/distributie water etc

Elektriciteit en aardgas

Financiële instellingen

Verhuur van en handel in onroerend goed

Overige dienstverlening

Cultuur, sport en recreatie

Informatie en communicatie

Vervoer en opslag

Overige zakelijke dienstverlening

Bouwnijverheid

Horeca

Openbaar bestuur, overheidsdiensten etc

Specialistische zakelijke dienstverlening

Industrie

Groot- en detailhandel; autoreparatie

Onderwijs

Gezondheids- en welzijnszorg

0 5.000 10.000 15.000

bestemmingen. Zo blijven inspanningen en rijk-

dommen uit het verleden bijdragen aan een aantrek-

kelijke en innoverende stad voor vandaag en morgen. 

De voorbeelden van Leidse ontwikkelkracht in een 

historische omgeving zijn legio. Oude gebouwen 

gebruiken we bijvoorbeeld graag als broedplaats  

voor nieuwe ideeën. Denk bijvoorbeeld aan de ontwik-

keling van een oude textielfabriek tot een verzamel-

gebouw voor kantoren, opleidingen en dak- en 

thuislozenopvang (Nieuwe Energie) en aan de  

laat-gotische Pieterskerk, waarin veel congressen 

plaatsvinden. Andere voorbeelden van hergebruik  

zijn gericht op wonen, op cultuur (zoals dekenfabriek 

De Nobel die wordt omgebouwd tot poppodium),  

op onderwijs (het Kamerlingh Onnesgebouw met de 

Juridische faculteit) of op recreatie (de middeleeuwse 

singels waarlangs het langste stadspark van Nederland 

tot stand zal komen). Combinaties komen uiteraard 

ook voor, zoals in de dertien gebouwen die samen  

het industriële complex van de Meelfabriek vormen.  

Deze worden herontwikkeld met ruimten voor wonen, 

kantoren, horeca en exposities, naar een ontwerp  

van de Europese toparchitect Peter Zumthor.  

De Meelfabriek is een van de prominente ontwikkel-

locaties in het Programma Binnenstad. 

De historische kracht van Leiden is ook zichtbaar in 

onze musea, die veelal ontstaan zijn uit universitaire 



17Leiden, Stad van Ontdekkingen

collecties. Leiden is een echte museumstad, met 

Naturalis, het Rijksmuseum voor Oudheden, het 

Rijksmuseum voor Volkenkunde, de Lakenhal, het 

Sieboldhuis, het Pilgrimmuseum, museum Boerhaave 

en de Hortus Botanicus. En recentelijk is Corpus 

geopend: museum van het menselijk lichaam op het 

Bio Science Park, net over de grens in Oegstgeest. 

Hiermee is Leiden de derde museumstad van Nederland 

(bron: Museumgroep Leiden).

De Leidse musea zijn grote publiekstrekkers, met in 

2011 bijna 850 duizend bezoekers (bron: Museumgroep 

Leiden). Per jaar brengen ongeveer een miljoen  

bezoekers uit heel Nederland samen ruim twee 

miljoen bezoeken aan Leiden voor een dagje uit 

(bron: Continu Vakantie Onderzoek 2010). Elders is  

de belangrijkste reden om een stad te bezoeken vaak 

het winkelaanbod. In Leiden is de reden opvallend 

vaak cultureel van aard. 

Mede dankzij de musea, maar ook dankzij het aanbod 

aan podiumkunsten, letteren, film en erfgoed is 

Leiden de vierde cultuurstad van Nederland. 

Dit blijkt uit onderzoek onder de 50 grootste gemeen-

ten van Nederland1. 

1.4  Een prettig woonwerkklimaat

Dankzij haar ligging, haar historische karakter en haar 

voorzieningen is Leiden een prettige woonstad en een 

aantrekkelijke werklocatie. Het eerste blijkt onder 

meer uit de zogeheten Woonaantrekkelijkheidsindex 

1 Gerard Marlet e.a. (2012) “De Cultuurkaart van Nederland”,  
http://www.atlasvoorgemeenten.nl/images/pdf/De_cultuurkaart_van_
Nederland.pdf

zoals opgenomen in de Atlas voor Gemeenten, waarin 

de vijftig grootste gemeenten van Nederland met 

elkaar worden vergeleken. Leiden staat daarin op  

de 9e plek (stand 2012). Op de sociaal-economische 

index in dezelfde Atlas scoort Leiden eveneens goed. 

De koopwoningen in Leiden hebben een hoge prijs 

per vierkante meter, wat een andere indicatie is van 

de aantrekkelijkheid van Leiden als woonplaats.  

Het lokale vestigingsklimaat voor ondernemers scoort 

ook goed. Uit onderzoek van Deloitte naar het lokale 

vestigingsklimaat in 17 Nederlandse regio’s blijkt dat 

Leidse ondernemers het meest tevreden zijn2. 

Bewoners van de Leidse regio beschikken in de directe 

omgeving over een grote diversiteit aan landschappen 

en groen gebieden in buurgemeenten. Daardoor zijn er 

op fietsafstand veel aan trekkelijke recreatiemogelijk-

heden, zoals zee, strand, duinen, de binnenduinrand, 

de bollenvelden, de plassen, de veenweide gebieden 

van het Groene Hart en de landgoederen richting  

Den Haag. Voor veel bewoners is Leiden een aantrek-

kelijke uitvalsbasis op de arbeidsmarkt in de Randstad. 

Voor hen heeft Leiden een gunstige ligging tussen 

Amsterdam aan de noordkant en Rotterdam en  

Den Haag aan de zuidkant. Via de A4 en A44 zijn 

die gebieden goed bereikbaar. Bovendien ligt Leiden 

op een belangrijk spoorknooppunt: Leiden Centraal 

biedt snelle rechtstreekse verbindingen met 

Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Den Haag en 

Rotterdam. Daarmee is Leiden Centraal het vijfde 

station van Nederland.

2 “Monitor tevredenheid vestigingsklimaat 2012”, Deloitte Real Estate 
Advisory (maart 2012)
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De nabijheid van Schiphol verdient speciale  

vermelding. Geen stad heeft zulke snelle auto- en 

treinverbindingen met de luchthaven als Leiden.  

Dat geldt zelfs voor Amsterdam. Vanuit het centrum 

van Amsterdam duurt het per trein langer om in  

de vertrekhal aan te komen dan vanuit Leiden.  

Dit is niet alleen gunstig voor bedrijven in Leiden  

met een internationale oriëntatie, maar ook voor 

burgers uit de Leidse regio die werken op Schiphol  

of op Schiphol hun internationale reizen beginnen. 

De geografische ligging van Leiden heeft in de 

afgelopen decennia grote betekenis gehad voor haar 

welvaart. De nabijheid van Schiphol en de vier grote 

steden heeft de bouw van grote middenklassenwijken 

als de Merenwijk en de Stevenshof mogelijk gemaakt. 

Zo absorbeerde Leiden de werkgelegenheidsgroei in 

Den Haag en andere delen van de Randstad. Leiden 

werd zo een stad met een fors pendeloverschot. 

Voor de creatie van nieuwe werkgelegenheid en voor 

de bouw van woningen voor de Leidse kenniswerkers 

van de toekomst, is Leiden in belangrijke mate 

afhankelijk van andere gemeenten in de Leidse regio 

en in Holland Rijnland. Het feit dat een deel van het 

Leiden Bio Science Park in Oegstgeest ligt, is hiervan 

een sprekend voorbeeld. 

Leiden wordt ingesloten door buurgemeenten  

als Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten. 

Uitleglocaties voor de woningbouw van de toekomst 

zijn niet beschikbaar in Leiden. Wel zijn er kansen 

voor verdere verdichting en herstructurering.  

Nabij Leiden is op de voormalige luchtmachtbasis 

Valkenburg (in de gemeente Katwijk) nog groot-

schalige nieuwbouw mogelijk. 

1.5  De mensen die de stad maken

De Leidse bevolking heeft een samenstelling  

die afwijkt van andere steden, en die past bij inter-

nationale kennis en een innovatieve cultuur. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de omvang van de zogenoemde 

creatieve klasse. Alleen in Amsterdam en Utrecht is  

die klasse naar verhouding omvangrijker dan in 

Leiden, blijkt uit de Atlas voor Gemeenten. 

Onder de ‘creatieve klasse’ worden daarin innovatieve 

mensen verstaan, die overigens niet noodzakelijker-

wijs hoogopgeleid zijn.  

Het gaat om mensen die werken in de wetenschap, 

journalistiek, ict, kunst, mode enzovoort. Verder blijkt 

uit de Atlas onder meer dat Leiden relatief veel 

hoogopgeleiden telt. Het percentage mensen dat  

een hogere opleiding (Hbo en wetenschappelijk 

onderwijs) volgt of heeft gevolgd, is na Utrecht  

het hoogste van Nederland. Ook telt Leiden relatief 

veel jongeren tot 30 jaar en westerse allochtonen,  

wat natuurlijk samenhangt met de aanwezigheid van 

de universiteit en een hogeschool. 

Kracht van Leiden

Positie op ranglijst 50 grootste gemeenten

Veel hoogopgeleiden Positie 2

Grote creatieve klasse Positie 3

Veel rijksmonumenten Positie 2

Veel musea Positie 5

Groot aandeel 15 tot 29-jarigen Positie 5

Bron: Atlas voor Gemeenten 2012 
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De bewoners van Leiden voelen een grote betrokken-

heid bij hun stad en bij elkaar. Die betrokkenheid is 

ook zichtbaar in de vele initiatieven van bewoners om 

de binnenstad aantrekkelijker te maken (samengebald 

in ‘Stadslab Leiden’) en in de felle discussies die in  

de stad zijn gevoerd over zaken als de toekomst van 

de Oostvlietpolder langs de A4. Leidenaren zijn zeer 

begaan met de historie van hun stad, wat onder meer 

blijkt uit de grote belangstelling voor geschiedenis 

(met de grootste historische vereniging van 

Nederland) en voor de 3 Octoberviering.  

De organiserende 3 October Vereeniging telt  

meer dan 14 duizend leden. 

Een rijke traditie van onderlinge solidariteit is terug  

te vinden in het grote aantal hofjes dat  

Leiden kent. Deze zijn het tastbare resultaat van 

zorg voor de medemens. Maar ook het grote aantal 

mensen dat in het verleden moest vluchten voor 

vervolging en geweld heeft het karakter van onze 

stad mede bepaald en gemaakt tot wat zij nu is.  

Dat Leidenaren ook een grote sociale betrokkenheid 

met elkaar voelen, blijkt onder meer uit het ver-

houdingsgewijs grote aantal vrijwilligers in de stad. 

Onderlinge solidariteit en gezamenlijke inzet voor  

de stad, leiden tot sociale samenhang die Leiden 

aantrekkelijk maakt om te wonen, op te groeien en  

te werken.

In de sociaal-maatschappelijke structuurvisie is 

vastgelegd hoe participatie vooropstaat:  

meedoen in de Leidse samenleving is een prioriteit. 
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2 Om rekening mee te houden

Sinds de vaststelling van ‘Leiden, Stad van 

Ontdekkingen’ in 2004 heeft de stad (en de wereld)  

niet stilgestaan. De twee pijlers van de ontwikkelings-

visie zijn een waardevol kompas voor beleid, omdat 

deze een aantrekkelijk pad bieden naar blijvende 

welvaart en welzijn van de inwoners van Leiden. 

Ontwikkelingen van de laatste jaren, zoals de econo-

mische crisis en bijgestelde bevolkingsprognoses, 

hebben gevolgen voor de uitwerking van de ontwik-

kelingsvisie. Een aantal van die ontwikkelingen komt 

in dit hoofdstuk aan bod. 

2.1  Wie zijn straks de inwoners van Leiden?

Een eerste vraag die opkomt, is: “Over wie hebben we 

het eigenlijk, in 2030?” Bevolkingsprognoses voor 

Leiden geven antwoord op die vraag. In 2020 en 2030 

zal de bevolking van Leiden ongeveer even groot zijn 

als nu (120.000 à 125.000 inwoners), maar die bevol-

king zal wel grijzer en veel kleuriger worden. Het 

percentage 65-plussers neemt toe van 12% naar 20%. 

Het aantal minder jarigen zal afnemen (bronnen: GBA 

en CBS/Planbureau voor de Leefomgeving). 

Deze bevolkingsprognoses zijn natuurlijk slechts 

verwachtingen. Een belangrijk uitgangspunt voor 

zulke prognoses is de verwachte woningbouw-

productie. Het aantal woningen in Leiden moet  

met enige duizenden toenemen om deze prognose 

te doen uitkomen. Er zijn namelijk steeds méér 

woningen nodig om hetzelfde aantal mensen te 

huisvesten. Dit komt doordat Nederland verhoudings-

gewijs steeds meer eenpersoonshuishoudens telt. 

Leiden is daarop geen uitzondering.

Of die extra woningen snel gerealiseerd zullen worden, 

is onder meer afhankelijk van de financiële bereidheid 

van projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en 

beleggers om te investeren in binnenstedelijke woning-

bouw. Die bereidheid heeft door de wereldwijde 

economische crisis een forse knauw gekregen. Hoe snel 

de woningbouwproductie weer zal terugkeren op het 

oude niveau is niet te zeggen. De bereidheid om te 

investeren in studentenhuisvesting lijkt onverminderd 

groot. In het project ‘Leidse Schans’ zullen in de 

komende jaren 1900 studentenwoningen en 200 

starters woningen worden opgeleverd. 

Anno 2013 lijkt het veilig en realistisch aan te nemen 

dat de Leidse groeiscenario’s uit 2004 niet bewaarheid 

zullen worden. Toen durfden we nog uit te gaan  

van een groei tot wel 140.000 inwoners in 2030. 

Afscheid nemen van deze scenario’s betekent voor  

de gemeente: minder Leidenaren die boodschappen 

doen in de binnenstad, minder inkomsten uit OZB en 

minder inkomsten uit het gemeentefonds. Kortom, 

minder geld voor voorzieningen in Leiden. 

Doordat de bevolking nog maar weinig groeit, wordt 

de ontwikkeling van de stad sterker afhankelijk van  

de aantrekkelijkheid voor bezoekers en daarmee van 
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bron: CBS EBB 2011
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kwaliteitsverbetering. We zullen ons extra moeten 

inspannen om bezoekers naar de stad te trekken,  

die hier hun geld willen uitgeven. Bezoekers moeten 

erop kunnen vertrouwen dat ze in Leiden altijd iets 

van hun gading kunnen vinden, en dat ze voldaan 

naar huis zullen gaan. Met hogere kwaliteit kunnen 

we de oriëntatie van bewoners in buurgemeenten  

op Leiden versterken. Dat biedt kansen, want rondom 

Leiden groeit de bevolkingsomvang nog wel,  

vooral in Katwijk. 

2.2  Wie komt er in Leiden studeren?

In de afgelopen dertig jaar is de deelname aan het 

wetenschappelijk onderwijs verdubbeld. Die toename 

zal zich op middellange termijn blijven voortzetten, 

verwacht de Vereniging van Samenwerkende 

Nederlandse Universiteiten (VSNU). Voor Leiden is  

dat een prettig uitgangspunt, maar geen reden om 

achterover te leunen. Het is immers geen vanzelf-

sprekendheid dat de aan komende studenten van 

morgen in ten minste even grote aantallen zullen 

blijven kiezen voor een studie in Leiden. Het markt-

aandeel van de Universiteit Leiden staat al geruime 

tijd onder druk. Wil Leiden aantrekkelijk blijven als 

studentenstad, dan zal zij onder meer moeten 

(blijven) beschikken over een aantrekkelijk studie-

aanbod, over een scherp inhoudelijk profiel en over 

voldoende studentenhuisvesting die voldoet aan de 

kwaliteitseisen en financiële mogelijkheden van de 

studenten van morgen. 

De beschikbaarheid van goede huisvesting is ook van 

groot belang in de concurrentieslag om internationale 

studenten. Die leveren de universiteit meer inkomsten 

op dan Nederlandse studenten. Zij zijn daarmee zeer 

aantrekkelijk voor Nederlandse universiteiten.  

Hoe meer inter nationale studenten, hoe meer  

middelen de universiteit beschikbaar heeft voor 

toponderzoek. De Universiteit Leiden verwacht  

op korte termijn een verdubbeling van het aantal 

buitenlandse studenten. Uit onderzoek blijkt dat 

buitenlandse studenten gemiddeld iets ouder zijn  

dan Nederlandse, dat ze een hoger besteedbaar 

inkomen hebben, en dat ze meer geld uitgeven  

aan woonruimte. 

Naast de universitaire studenten telt Leiden ook  

veel studenten aan de Hogeschool en scholieren  

aan het ROC. Zij komen vaker uit de regio dan univer-

sitaire studenten. Goede verbindingen met openbaar 

vervoer zijn voor hen van groot belang. Hoe beter 

deze verbindingen, hoe gemakkelijker zij zullen 

kiezen voor Leiden. Een andere reden om voor  

Leiden te kiezen is en blijft uiteraard de kwaliteit  

van de opleidingen. 
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2012nov Grafieken in Leiden Stad van Ontdekkingen.xls - blz 17 bevolking

Bevolkingsprognose gemeenten Leidse regio en Katwijk (aantallen * duizend)*

gemeente stand
2012 2020 2030 2040

Leiden 118,7 120,9 124,6 125,9
25,7 25,3 26,7 27,2

Katwijk 62,5 68,6 75,7 79,1
Leiderdorp 26,7 26,1 26,6 27,2
Oegstgeest 22,8 22,8 24,0 24,9
Voorschoten 24,3 24,4 25,8 26,9
Zoeterwoude 8,2 6,8 6,6 7,1

Bronnen: CBS (stand 2012) en regionale bevolkingsprognose van CBS / PBL (PEARL2011)

ALTERNATIEF: alleen de 5 gemeenten van de Leidse regio

gemeente stand
2012 2020 2030 2040

Leiden 118,7 120,9 124,6 125,9
Leiderdorp 26,7 26,1 26,6 27,2
Oegstgeest 22,8 22,8 24,0 24,9
Voorschoten 24,3 24,4 25,8 26,9
Zoeterwoude 8,2 6,8 6,6 7,1

Bronnen: CBS (stand 2012) en regionale bevolkingsprognose van CBS / PBL (PEARL2011)
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2.3  Waar verdienen Leidenaren straks hun  

brood mee?

In de afgelopen decennia is op het Leiden Bio Science 

Park veel nieuwe werkgelegenheid ontstaan, in de 

publieke sector (onderwijs en onderzoek), maar vooral 

ook in de private sector. In de komende decennia kan 

de bedrijvigheid er verder toenemen, vooral na 

verbetering van de ontsluiting van het park en 

uitbreiding naar de andere zijde van de A44.  

De vergrijzing en de toenemende vraag naar zorg  

en geneesmiddelen zullen bijdragen aan de groei  

van de life science-sector. 

Het Stationsgebied biedt in de komende decennia 

plek voor extra (kantoor)werkgelegenheid. Hierbij kan 

worden gedacht aan zakelijke dienstverlening, maar 

ook aan de communicatiesector, die in Leiden steeds 

meer aan belang wint. Hoewel als gevolg van de 

economische crisis en de opkomst van “Het Nieuwe 

Werken” in Nederland veel kantoren leeg staan, 

blijven kantoorlocaties bij belangrijke OV-knoop-

punten zeer aantrekkelijk. De komst van Achmea naar 

een groot nieuw pand aan de Schipholweg, nabij het 

station, is hier een voorbeeld van. 

De ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park en 

het Stationsgebied kan bijdragen aan verhoging van 

de private werkgelegenheid in Leiden met 10 à 20 

duizend arbeidsplaatsen op alle niveaus (mbo, hbo, 

wo). Daarmee zou de Leidse arbeidsmarkt minder 

afhankelijk worden van de rijksfinanciering voor 

onderwijs, onderzoek en gezondheidszorg. 

De hoogopgeleide, creatieve en flexibele Leidenaren 

van vandaag en morgen zullen op de arbeidsmarkt 

hun weg weten te vinden. Lastiger wordt dat voor de 

hoogopgeleide Leidenaren die laagopgeleid zijn, en 

die gehinderd worden door beperkingen. Voor hen is 

goed onderwijs dat aansluit op de vraag vanuit de 

arbeidsmarkt, en een florerende lokale en regionale 

economie van groot belang. Het MKB speelt daarbij 

een belangrijke rol als motor van werkgelegenheid  

in de stad. 

De lokale en regionale arbeidsmarkt omvat niet alleen 

kennisintensieve werkgelegenheid met een nationale 

en internationale uitstraling, maar ook ‘verzorgende’ 

bedrijvigheid, die gericht is op de bewoners van de 

eigen regio. De kennisintensieve bedrijvigheid in 

Leiden kenmerkt zich door een intensief grondge-

bruik: veel werknemers per vierkante kilometer. Dat 

past ook bij de stad: na Den Haag is Leiden de stad 

met de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland. 

Voor bedrijven met een extensief grondgebruik, zoals 

grote distributiecentra, is Leiden minder geschikt. 
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Voor de ‘verzorgende’ bedrijvigheid in de Leidse regio 

is een verdere ontwikkeling van de diensten sector, 

een grote aantrekkingskracht op bezoekers en 

behoud van koopkracht in de regio van groot belang. 

Behoud van koopkrachtige huishoudens betekent 

immers meer vraag naar schilderwerk, glazenwassers, 

schoonmaak et cetera. Ontwikkeling van de diensten-

sector leidt onder meer tot een grotere vraag naar 

winkel- en horecapersoneel.

De Leidse Binnenstad biedt met haar winkels, horeca 

en andere voorzieningen veel werkgelegenheid  

voor de lokale bevolking, maar dat is geen vanzelf-

sprekendheid. Onder meer doordat het autobezit 

gestaag blijft toenemen, ondervindt de Leidse 

binnenstad meer en meer concurrentie van winkel-

centra waar gratis parkeren mogelijk is. Daar komt  

bij dat consumenten meer en meer inkopen doen van 

achter hun computer. Uit koopstromenonderzoek 

blijkt dat de totaalomzet van de winkels in het 

centrum van Leiden tussen 2004 en 2011 is gedaald 

met 29% (bron: I&O Research)3. Een uniek en  

innoverend aanbod van winkels, horeca en vertier dat 

past bij de verschillende doelgroepen, is onontbeerlijk 

om weer meer consumenten naar de stad te lokken. 

 

Een florerende lokale economie is ook om andere 

redenen van groot belang. In een periode waarin  

de overheid zicht terugtrekt, zijn cultuur en sport in 

toenemende mate afhankelijk van ondersteuning uit 

het bedrijfsleven. Veel ondernemingen in Nederland 

3  In 2004 deden Leidenaren volgens hetzelfde onderzoek van I&O 
Research nog 52% van hun uitgaven aan niet-dagelijkse boodschappen 
in het centrum van Leiden. In 2011 was dit gedaald tot 36%. 

dragen op allerlei manieren financieel bij aan de 

voorzieningen in hun stad, van shirtsponsoring van 

juniorenelftallen tot sponsoring van tentoonstellingen 

en concertreeksen. Steden zonder sterke economische 

basis ontberen zulke bijdragen. 

2.4  Hoe wonen de Leidenaren van  

vandaag en morgen?

Leiden telt veel goedkope huurwoningen en relatief 

weinig koopwoningen die betaalbaar zijn voor huis-

houdens met een modaal inkomen. Van de woning-

voorraad behoort liefst 32% tot de goed koopste 

huurklassen (tegen 25% in Nederland). Een volwaardig 

middensegment ontbreekt, vooral in de huursector. 

Juist in dat segment van de woningmarkt verwachten 

we in de komende jaren een grotere vraag. Deze vraag 

komt onder meer van mensen aan wie wij graag ruimte 

bieden in onze stad, zoals afgestudeerden aan het 

begin van hun carrière en mensen die zich tijdelijk in 

Leiden vestigen, bijvoorbeeld in het kader van een 

universitair uitwisselingsprogramma. 

Leiden staat voor de opgave de bestaande woning-

voorraad te verbeteren en uitbreiding te zoeken in 

verdere verdichting en functiemenging. Doel van 

deze verbetering en uitbreiding is de voorraad beter 

af te stemmen op de toekomstige behoeften en 

ontwikkelingen en tegelijkertijd de ruimtelijke 

kwaliteit van de stad te verbeteren. 

 

Voor een goed woonklimaat is de kwaliteit van  

de wijken natuurlijk van minstens zo groot belang. 

Een veilige en schone leefomgeving, die gekenmerkt 
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wordt door een rijk aanbod van voorzieningen,  

maken Leiden als geheel tot een plaats waar het goed 

wonen, opgroeien en werken is. De Leidse wijken 

kenmerken zich door een fijnmazig aanbod van 

voorzieningen, waaronder wijkwinkelcentra, scholen, 

speeltuinen en sportvoorzieningen. Door, voor  

een grote stad, (relatief) weinig segregatie en 

door afwezigheid van achterstanden en etnische 

spanningen blijven Leidse wijken aantrekkelijk.

De Leidse woningmarkt is nauw verbonden met de 

woningmarkt van buurgemeenten. Regionale afstem-

ming en samenwerking is belangrijk, zowel tussen 

gemeenten als corporaties. Alleen daarmee kunnen 

we komen tot zo gedifferentieerd mogelijke woon-

milieus voor de diverse inkomens groepen in de Leidse 

agglomeratie. Immers ook de  inwoners van de 

om liggende gemeenten kunnen bijdragen aan Leiden 

door daar te werken, uit te gaan en te winkelen. 

2.5  Wat maakt de stad sterker?

Een aantrekkelijke stad bestaat bij de gratie van de 

mensen die samen de stad maken. Hoe sterker hun 

binding met de stad, des te aantrekkelijker de stad zal 

worden. Dit geldt voor economische bindingen, maar 

vooral ook voor sociale verbanden tussen mensen. 

De binding van burgers met hun stad kan vele vormen 

aannemen. Wij vinden het van belang dat burgers 

hun economisch potentieel in onze eigen regio 

kunnen benutten. Daarbij is het van belang een hoge 

arbeidsparticipatie na te streven. Hoe meer mensen 

werken, hoe groter het draagvlak immers is voor 

ondersteuning aan mensen die niet bij machte zijn  

in hun eigen levensonderhoud te voorzien.  

Hierdoor worden achterstanden voorkomen en 

wordt bevorderd dat alle Leidenaren kunnen  

meedoen in de samenleving.

Ook de sociaal-maatschappelijke bindingen in de stad 

dichten wij grote waarde toe. Deze stijgt naar mate 

meer mensen zich samen inzetten voor elkaar en voor 

de stad. Dit kan vele vormen aannemen. Een typisch 

Leids voorbeeld is het Stadslab, waarin honderden 

betrokken en creatieve inwoners zich op allerlei 

manieren inzetten om Leiden (nog) innovatiever, 

cultureler, spannender en bruisender te maken.  

Dit is een mooi voorbeeld van ‘goed doen waar je 

goed in bent’. 

Een innovatieve, creatieve en aantrekkelijke stad 

tenslotte, is een stad die inspeelt op trends en ontwik-

kelingen en zodoende zicht biedt op een duurzame 

toekomst. Dat kan resulteren in een meer klimaat-

neutralere inrichting en gebruik van de stad. 

Van grote waarde is daarbij ook een beleefbare, 

groene omgeving. De bestaande parken, waarvan 

sommige met monumentale waarden, de Groene 

Singelrand en het prachtige, groene buitengebied 

zijn daarbij essentiële voorwaarden voor  

een aantrekkelijke stad. 

2.6  Wat maakt de stad van de toekomst  

aantrekkelijk?

Historische binnensteden zoals van Leiden zijn 

belangrijke katalysatoren van economische, culturele 

en maatschappelijke activiteiten. Dat komt door hun 
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schaal (in zo’n binnenstad is alles gemakkelijk te voet 

en per fiets bereikbaar), door de combinatie van 

activiteiten (wonen, winkelen, werken en nog veel 

meer), door het genot dat verblijven in een monu-

mentale omgeving kan bieden, en door de mensen 

die zich door zo’n omgeving aangetrokken voelen.

De aanwezigheid van een creatieve bevolking ver-

sterkt de lokale economie en draagt bij aan nieuwe 

activiteiten, blijkt uit internationaal onderzoek. 

“Creatieven” vestigen zich bij voorkeur op een leuke 

plek met veel cultuur, esthetiek en nachtleven,  

waar volop ruimte te vinden is voor hun talenten. 

Daar waar de creatieve klasse graag woont, vestigen 

bedrijven zich vervolgens ook graag. Dit trekt weer 

nieuwe creatieve mensen aan en zorgt voor een extra 

impuls, doordat zij meer consumeren in lokale winkels 

en uitgaansgelegenheden. Naast een rijk cultureel 

aanbod en een historische binnenstad zijn ook een 

breed scholingsaanbod en een goede bereikbaarheid 

belangrijke pluspunten voor vestiging. 

Aan culturele voorzieningen en een cultureel klimaat 

met veel ruimte voor vernieuwing en innovatie wordt 

in publicaties over de economische kracht van steden 

een steeds groter belang toegedicht. Daar waar op 

cultureel gebied veel gebeurt en veel te doen is, 

vestigen jonge hoog opgeleiden zich graag. Voor 

ondernemers zijn zij aantrekkelijke medewerkers.  

Dat kan een belangrijke overweging vormen bij de 

keuze voor een vestigingsplaats voor bedrijven die 

niet gebonden zijn aan een specifieke geografische 

locatie. Een innovatief cultuuraanbod heeft daarmee 

een positieve invloed op de werkgelegenheid van 

steden. In tegenstelling tot de rijks overheid heeft de 
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gemeente Leiden cultuur daarom zo veel mogelijk 

ontzien bij bezuinigingen. 

2.7  Hoe groot is onze omgeving?

De musea, de onderwijsinstellingen, de ziekenhuizen, 

de winkelstraten, de andere grootstedelijke voor-

zieningen in Leiden hebben een belangrijke over-

eenkomst: hun publiek is (veel) groter dan de 

bevolking van Leiden. De stad Leiden is groter dan 

haar gemeentegrenzen, wordt dan ook wel eens 

gezegd. Maar hoe veel groter? Wie is afhankelijk van 

Leidse voorzieningen, van wie is Leiden afhankelijk en 

hoe kiest Leiden daarbij zo goed mogelijk positie?

Kennisstad: Leiden in Europa

Vanuit internationaal oogpunt is kennis dé leidraad 

van Leiden. De Leidse regio is in Europa een van  

de topregio’s op het gebied van life sciences.  

Die positie is tot stand gekomen door de combinatie 

van wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit 

Leiden en het LUMC in combinatie met bedrijvigheid 

op het Bio Science Park. Dat park is een van de belang-

rijkste vestigingsplaatsen van bedrijven in de life 

sciences in Europa. Slechts enkele bedrijvenparken  

in Europa hebben een vergelijkbare omvang en 

specialisatie in life sciences. 

Wil de Leidse regio zich verder ontwikkelen als 

internationale hot spot voor life sciences en andere 

kennisclusters, dan zal zij zich internationaal moeten 

profileren. De groeiende communicatiesector in 

Leiden kan hierbij een rol spelen. “Kennis van commu-

nicatie” is immers onontbeerlijk voor “communicatie 

van kennis”. Internationale profilering van Leiden 

betekent: de kracht van Leiden onder de aandacht 

brengen van relevante internationale investeerders, 

een warm welkom en prettig woonklimaat bieden  

aan internationale kenniswerkers en de rode loper 

uitrollen voor master- en Phd-studenten uit binnen- 

en buitenland.

Prettig Woonwerkklimaat: Leiden in de Randstad 

In de Randstad heeft Leiden een ideale ligging. In een 

straal van hemelsbreed 30 kilometer rond om Leiden: 

•	 zijn zo’n 170.000 bedrijven en instellingen geves-

tigd (20% van het totaal in Nederland) met samen 

anderhalf miljoen werknemers (ook 20% van NL). 

•	 liggen twee van de vier grote steden (Den Haag en 

Rotterdam) en nog vier andere gemeenten met 

meer dan 100.000 inwoners (Leiden zelf, Haarlem, 

Zoetermeer en Haarlemmermeer);

•	 bevindt zich de grootste zeehaven van Europa;

•	 ligt het grootste vliegveld van Nederland;

•	 is het politieke bestuurscentrum van Nederland 

gevestigd;

•	 zijn drie universiteiten en twee universitair  

medische centra gehuisvest;

•	 worden 30 evenementen uit de Nederlandse 

Top-100 georganiseerd.

Als het gaat om de economische ontwikkeling en  

de bereikbaarheid in de Randstad zetten de twee 

metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam–Den 

Haag meer en meer de toon. De gemeente Leiden  

is bestuurlijk betrokken bij de samenwerking in de 

metropoolregio Rotterdam - Den Haag, onder meer 
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met het oog op kenniseconomie, innovatie en  

samenwerking van de drie Zuid-Hollandse universi-

teiten. Leiden maakt daarmee onderdeel uit van de 

zuidvleugel van de Randstad en van de kenniscorridor 

die langs de A4 van Amsterdam naar Rotterdam loopt. 

Voor veel burgers en bedrijven zijn zulke bestuurlijke 

grenzen in het dagelijks leven overigens irrelevant: 

velen van hen werken bijvoorbeeld op Schiphol of 

in Amsterdam. 

Centrumstad: Leiden in Holland Rijnland

Om het prettige woonwerkklimaat te behouden en 

verder te versterken is het van belang dat Leiden een 

centrumfunctie vervult in de regio. Die functie werkt 

twee kanten op: Leiden beschikt over voorzieningen 

voor de regio en Leiden heeft de regio nodig voor 

wonen en werken. Met haar oppervlakte van 23 km2 

kan de gemeente Leiden onmogelijk voldoen aan de 

volledige behoefte aan woningen en bedrijvigheid. 

Samenwerking in de regio is dus noodzakelijk.

In Holland Rijnland, een samenwerkingsverband  

van 15 gemeenten in het noorden van Zuid-Holland, 

bekleedt Leiden een centrumpositie. Leiden is er de 

gemeente met de meeste banen, het belangrijkste 

OV-knooppunt en de meeste voorzieningen op 

terreinen als onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. 

Om het draagvlak voor voorzieningen in Leiden in 

stand te houden en te verbeteren zijn bezoekers 

nodig uit de regio.  

Omgekeerd hebben regiobewoners Leiden nodig  

voor allerlei grootstedelijke voorzieningen.

Om Leiden heen zijn in de afgelopen jaren diverse 

gemeenten gefuseerd. Doel van vrijwel alle fusies is 

meer bestuurlijke slagkracht ontwikkelen, kwaliteit 

van dienstverlening verhogen en uitvoeringskosten 

verlagen. Het aantal bestuurlijke partners in de regio 

neemt af. Dat kan bijdragen aan de slagvaardigheid 

van Holland Rijnland. Leiden kan daarbij een voor-

trekkersrol vervullen. 

Centrumstad: Leiden in de Leidse regio

Voor de bewoners in de Leidse regio doen  

gemeentegrenzen er steeds minder toe. 

 Scholieren uit Leiderdorp bezoeken onderwijs  

in Leiden, Voorschotenaren doen boodschappen  

aan de Luifelbaan, bewoners van Oegstgeest gaan  

in Leiden naar het ziekenhuis, Leidenaren gaan  

naar een bouwmarkt in Leiderdorp en zo zijn er  

nog talloze andere dwarsverbanden te noemen.  

Samen vormen de gemeenten uit de Leidse regio  

één stedelijke agglomeratie. 

Ons ideaalbeeld in regionale samenwerking is  

een sterke netwerkstad van vijf gemeenten  

(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 

Zoeterwoude) die vanuit een zelfstandige positie  

zo veel mogelijk en zo intensief mogelijk samen-

werken. Elke gemeente heeft bijzondere kwaliteiten 

die ingezet kunnen worden voor het geheel van  

ons stedelijke gebied.

Door als een sterke netwerkstad op te trekken kunnen 

we in de Leidse regio gebruik maken van elkaars 
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kracht. Ook kunnen we door nauwe samenwerking, 

maar zeker ook door goede bestuurlijke en politieke 

contacten, krachtig als eenheid naar buiten treden. 

Samen vormen we niet alleen de derde stad/stedelijk 

gebied van Zuid-Holland, maar ook op nationaal 

niveau zijn er weinig steden die groter zijn. Waar 

schaalgrootte er toe doet, weegt dit zwaar. 

Intensieve samenwerking in een netwerkstad vergt 

veel van alle betrokkenen (raad, college, ambtelijke 

organisatie, partners in de stad), maar kan ook veel 

opleveren. Zo kunnen bijvoorbeeld botsingen tussen 

gemeenten over bepaalde beleidsoplossingen, in het 

bijzonder infrastructuur, worden voorkomen door 

samen op te trekken vanaf de start van een denk-

richting, probleem analyse of probleemaanpak en 

door de onderlinge communicatie te blijven voort-

zetten gedurende het gehele traject. Door goede 

samenwerking zijn naar ons oordeel sneller resultaten 

te behalen dan via de weg van herindeling. 

Net als elders in Nederland zullen de gemeenten in  

de Leidse regio te maken krijgen met geleidelijke 

uitbreiding van hun takenpakket. De rijksoverheid 

draagt meer en meer activiteiten over naar  

gemeenten. Van hen wordt verwacht dat ze  

kunnen optreden als eerste loket van de overheid. 

Zulke taakuitbreidingen en ambities verhogen de druk 

op het uitvoerend vermogen van de gemeente,  

boven op de ambities die gemeenten zelf hebben 

geformuleerd. Dit stelt hoge eisen aan het vermogen 

om de eigen politieke ambities en de wettelijke  

taken van de gemeente goed uit te voeren, al dan 

niet in samenwerking. 

In het belang van de inwoners van Leiden en van de 

bezoekers die naar Leiden komen, zal de gemeente 

telkens zoeken naar manieren om de bestuurskracht 

te vergroten. Leiden werkt daartoe graag samen met 

haar buurgemeenten, vanuit de overtuiging dat dit 

ons allen voordeel oplevert. Voor operationele 

activiteiten zoeken wij samenwerking in de Leidse 

regio en voor strategische samenwerking doen wij dat 

op het niveau van Holland Rijnland. De belangen van 

onze buur gemeenten zijn immers ook onze belangen, 

bijvoorbeeld op het terrein van bereikbaarheid. 
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3 Leiden in de toekomst

Maximaal gebruik maken van de bijzondere kwali-

teiten waarover Leiden beschikt. Dat is de opgave  

die wij onszelf stellen. We richten onze inspanningen 

daarom op het versterken van onze kwaliteiten 

‘internationale kennis’ en ‘historische cultuur’, en op 

de randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn om 

die kwaliteiten verder te kunnen ontwikkelen, zoals 

een goede bereikbaarheid. Daarmee leveren we een 

belangrijke bijdrage aan de welvaart en het welzijn 

van de bewoners van Leiden, van de Leidse regio, van 

Holland Rijnland en de zuidvleugel van de Randstad. 

3.1  Internationale kennis

Veel steden noemen zich een kennisstad, maar Leiden 

is het. Kennis is steeds meer een voorwaarde voor 

maatschappelijk succes. Kennis ontwikkelen is essen-

tieel voor innovatie. Het gaat daarbij uitdrukkelijk 

om kennis op zo veel mogelijk terreinen en op alle 

verschillende niveaus. Leiden wil daarbij een voor-

trekkersrol vervullen. Daarom spannen wij ons ervoor 

in dat publieke en private kennisinstellingen kunnen 

floreren in Leiden, en dat de stad en haar inwoners 

nog meer voordeel hebben van de aanwezigheid van 

kennis instellingen en kennisintensieve bedrijvigheid. 

Onze keuze voor kennis betekent dat wij een positieve 

houding hebben voor alle initiatieven die bijdragen 

aan een klimaat waarin kennis goed gedijt. 

Samenwerking is hierbij het kernwoord: tussen 

onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid. 

Deze samenwerking komt onder meer tot stand 

tussen universiteiten (Leiden-Delft-Rotterdam),  

tussen universiteit en hogeschool, tussen onder-

nemers en kennisinstellingen, tussen ROC, middelbare 

scholen en kennisbedrijven en tussen academische 

ziekenhuizen (Medical Delta).  

Het ruimtevaartcluster in Noordwijk vormt daarnaast 

ook een zichtbare en belangrijke bijdrage aan 

het profiel van onze kennisregio. 

Van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassing

Het starten van nieuwe bedrijvigheid die is gebaseerd 

op kennis bij de universiteit, de musea, de zorg-

instellingen en kennisinstituten, zal meer en meer 

bijdragen aan de toekomstige welvaart van de stad.  

In Leiden zijn we daar goed in, met de bedrijvigheid 

op het Bio Science Park als voorbeeld. Deze zou in 

omvang kunnen verdubbelen. Het midden- en 

kleinbedrijf zal hier een belangrijke bijdrage aan 

leveren, als motor van innovatie. Samen met de 

kennisinstellingen in de stad willen we werken aan 

gerichte acties om te komen tot nog meer toepassing 

van wetenschappelijke kennis (“valorisatie”), zowel 

binnen als buiten de life science-sector. Deze lijn 

willen we krachtig voortzetten. Daarvoor zien we niet 

alleen kansen op het Bio Science Park zelf, maar ook 

kansen rond de Faculteit der Geesteswetenschappen. 

Die zou de basis kunnen vormen voor een Leiden 

Humanities Park aan de Witte Singel. Ook de commu-

nicatiesector biedt ontwikkelingsmogelijkheden. 
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Gezamenlijk zetten wij ons er bovendien voor in,  

meer kennis instituten en kennisintensieve bedrijven  

te verleiden zich in Leiden te vestigen.

Voor het Leiden Bio Science Park hebben wij  

grote ambities. In 2030 is dit het toonaangevende 

life-sciencepark in Europa. Het heeft als volwassen 

campus in internationaal opzicht een nog duidelijker 

positie verworven en het is groter geworden:  

een cluster van 145 hectare met bedrijven, kennis- en 

onderwijsinstellingen, musea en ondersteunende 

functies op het gebied van bio technologie.  

Het park ligt op het grondgebied van de gemeenten 

Leiden, Oegstgeest en Katwijk, maar daar merken  

de bedrijven op het park weinig van in hun contacten 

met deze overheden.  

De strikte branchering op het Bio Science Park is in 

2030 nog steeds gehandhaafd. Verder is het gebied 

meer verdicht, heeft het een ruimtelijke kwaliteits-

verbetering ondergaan, en is het beter  

te bereiken via alle vervoermiddelen. Door de ruimte-

lijke en functionele koppelingen is het gebied aan  

de westkant van het station omgetoverd tot een 

aantrekkelijk, levendig gebied. 

Aantrekkelijke studentenhuisvesting en woonmilieus

Iedere echte kennisstad is een aantrekkelijke 

studenten stad. Dat geldt ook voor Leiden.  

Om onze aantrekkingskracht als studentenstad te 

blijven vergroten, investeren we in extra studenten-

huis vesting en in kwaliteitsverbetering van bestaande 

studentenhuisvesting. Samen met studenten uit 

binnen- en buitenland bezien we welke overige 

maatregelen kunnen bijdragen aan de aantrekkings-

kracht van Leiden. Ook willen we ons - samen met  

de gemeenten in de regio - inzetten om huidige  

en toekomstige kenniswerkers aan onze stad te 

binden door te werken aan de beschikbaarheid  

van aantrekkelijke woonmilieus. De kwaliteit van 

aantrekkelijke woonmilieus wordt versterkt door  
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de aanwezigheid van voor zieningen zoals groen-, 

sport- en speelvoorzieningen.

Het Lammenschansgebied vormt in 2030 een tweede 

onderwijs- en studentencampus van niveau. Dit komt 

tot uitdrukking door de vestiging van het ROC en 

huisvesting voor bijna tweeduizend studenten in  

het Lammenschanspark. Dit is een ‘stedelijk starters-

gebied’; een plek voor stedelijkheid, maar niet  

in het duurste segment. Hierdoor draagt deze  

campus maximaal bij aan de aantrekkelijkheid van  

Leiden als kennisstad, zowel voor studenten  

als net-afgestudeerden. Door herontwikkeling  

ligt dit gebied dadelijk niet meer geïsoleerd tussen 

spoor en water. Het is dan beter ontsloten, het is 

veranderd in een goede vestigingsplaats en het heeft 

een heldere structuur.

Voortreffelijk onderwijs op alle niveaus en een goede 

aansluiting op de arbeidsmarkt

Leiden beschikt in het basis-, voortgezet én speciaal 

onderwijs over scholen die tot de top van Nederland 

behoren. We zien het als een uitdaging dit zo te 

houden en verder te verbeteren. Ook in het beroeps-

onderwijs (ROC en Hogeschool) beschikt Leiden over 

uitzonderlijke voorzieningen. Een mooi voorbeeld 

hiervan is de zorgacademie. Hierin hebben het ROC, 

de Hogeschool en de Universiteit hun zorgopleidingen 

gebundeld, warmee doorlopende leerlijnen op alle 

niveaus ontstaan. Bestaande opleidingen sluiten 

daardoor beter op elkaar aan. Bovendien zijn de 

instellingen in de Zorgacademie beter in staat maat-

werk te leveren op vragen en wensen van zorginstel-

lingen. Dit helpt hen de verwachte toekomstige 

tekorten aan verplegend personeel te verlichten.

In de komende decennia kan nog nadrukkelijker  

de verbinding worden gelegd tussen het basis- en 

vervolgonderwijs en de kenniseconomie en het 

midden- en kleinbedrijf. De sterke sectoren van Leiden 

kunnen daarmee bijdragen aan de talentontwikkeling 

van de inwoners van Leiden en de Leidse regio. En de 

ontwikkeling van talent draagt vervolgens weer bij 

aan de wetenschappelijke kennis. Bevordering van 

ondernemerschap, verbetering van de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt en bijvoorbeeld de 

bevordering van deelname aan middelbaar en hoger 

laboratorium onderwijs kunnen daar nadrukkelijk 

onderdeel van uitmaken. 

Zorg-, gezondheids- en sociale innovatie

De inwoners van de Leidse regio kunnen op allerlei 

manieren profijt hebben van de aanwezigheid van  

de vele kennisinstellingen in Leiden. Daarbij gaat het 

niet alleen om de nabijheid van een academisch 

ziekenhuis waar zogenoemde topreferente zorg 

wordt aangeboden, maar ook om innovaties in 

gezondheidszorg in de wijk en in maatschappelijke 

ondersteuning aan zorg behoevenden. Dankzij de 

aanwezigheid van kennis over zorg en gezondheid 

kan Leiden sneller dan veel andere gemeenten 

inspelen op trends en ontwikkelingen in de maat-

schappij. Met sociale innovatie kunnen we bijvoor-

beeld eraan bijdragen dat ouderen langer zelfstandig 

kunnen wonen. Ook liggen er kansen voor preventie 

van welvaartsziekten (obesitas). 
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Innovatie in duurzaamheid

Vernieuwende technieken kunnen ook ingezet 

worden om Leiden ook over twee generaties leefbaar, 

aantrekkelijk en vitaal te houden. Ambities op het 

gebied van energiegebruik, bereikbaarheid, wonen, 

afval en groen dragen daaraan bij. Een Stad van 

Ontdekkingen staat open voor nieuwe innovaties  

die deze ambities dichterbij brengen. Zorgvuldig 

omgaan met schaarse ruimte en herbestemming  

van monumenten sluiten eveneens aan bij  

een duurzame toekomst van de stad.

Kennis en innovatie floreren bij de gratie van ont-

moeting en samenwerking. Er zijn vele mogelijkheden 

om nieuwe verbindingen te leggen in de driehoek  

van onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid, 

bijvoorbeeld in de vorm van stages, kennisuitwisseling 

en toepassing van innovaties. 

‘Branding’ als kennisstad

Wij zijn trots op de kennisinstituten in Leiden. Dat 

dragen we ook graag gezamenlijk uit. We zien kansen 

om elkaar verder te versterken door meer dan voor-

heen uit te dragen wat Leiden voor anderen kan 

betekenen, als vestigingsplek, als plek om te werken, 

als toeristische trekpleister, als congreslocatie en, niet 

in het minst, als studentenstad. Leiden is voor ieder-

een de beste plek om te ontdekken wat je in je hebt. 

3.2  Historische cultuur

De historische binnenstad vormt in vele opzichten  

het hart van Leiden en de Leidse regio. Dit hart willen 

we versterken, zodat het meer bezoekers zal trekken, 

die meer besteden en hun bezoek hoger waarderen. 

De acties die de gemeente en haar partners hiertoe 

ondernemen, zijn samen gebald in het Programma 

Binnenstad. Met de uitvoering van dit programma 

kunnen we de concurrentiepositie van de Leidse 

binnenstad ten opzichte van andere winkelgebieden  

in de (wijde) omgeving verbeteren. Een belangrijk 

ijkpunt hiervoor ligt in 2017. In dat jaar willen we de 

verkiezing ‘Beste binnenstad van Nederland’ winnen. 

De historische kracht van onze binnenstad is een 

belangrijke kwaliteit, die we volop willen benutten. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de herontwikkeling van 

het Aalmarktgebied, dat veel monumenten telt en dat 

een impuls zal geven aan het kernwinkelgebied, maar 

ook voor het Cultuur Kwartier en voor het Singelpark, 

dat het langste, mooiste en spannendste stadspark 

van Nederland moet worden. De inrichting van de 

openbare ruimte gebruiken we om de historische 
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kwaliteiten nog beter tot uitdrukking te laten komen. 

De binnenstad is ons visitekaartje voor bezoekers uit 

de regio, voor cultuurliefhebbers uit heel Nederland 

en voor toeristen uit binnen- en buitenland. Iedereen 

verdient het onze schatten te ontdekken. 

Ook cultuur zal een belangrijke bijdrage leveren aan 

het streven méér bezoekers trekken naar de binnen-

stad, die méér besteden, en die hun bezoek hoger 

waarderen. Bezoekers combineren een culturele 

activiteit steeds vaker met horecabezoek en winkelen. 

In 2030 is Leiden vermaard om het historische  

cultuuraanbod en de innovatieve cultuur in de stad. 

Dat draagt bij aan de ‘belevingseconomie’ van de 

binnenstad: een plek waar je graag naar toe gaat. 

Vanuit cultureel oogpunt hebben we hierbij de 

volgende ambities: 

•	 Het cultuuraanbod is breed en divers, met meer 

kwaliteit en vernieuwing.

•	 Cultuur versterkt de levendigheid en identiteit van 

de stad en van de binnenstad in het bijzonder.  

De stad wordt gebruikt als podium, cultuur legt 

een verbinding met kennis en historie en de 

openbare ruimte heeft meer cultuurbestemmingen.

•	 Cultuur verbindt en ontwikkelt activiteiten en 

talenten die passen bij het profiel van de stad. 

Cultuur heeft daarom speciale aandacht voor 

jongeren, studenten, expats en kenniswerkers. 

Wonen in Leiden is anders dan wonen in willekeurige 

andere steden, dankzij alle kennis en de innovatieve 

cultuur in de stad. Deze kennis zit in de hoofden van 

medewerkers, deze is te zien in musea en tijdens 

festivals en deze draagt bij aan het karakter van de 

stad. We zien kansen om deze kracht van Leiden nog 

veel meer te benutten. Het blootleggen van de 

schatten in de archieven en depots, zoals onlangs 

gebeurde tijdens de inventarisatie van de collectie van 

de Lakenhal, is daar een voorbeeld van. Ook zien we 

tal van mogelijkheden om nieuwe verbindingen te 

leggen tussen onderwijsinstellingen en cultuur in de 

stad. Denk aan de musea, denk aan de kennisfestivals, 

denk aan de vele boekwinkels. 

Wij zien grote kansen voor cultureel en creatief 

ondernemerschap in de Meelfabriek en in het  

Cultuur Kwartier. Dit is het gebied tussen de 

Lammermarkt en het Vrouwenkerkplein,  

met onder meer de Lakenhal, de Leidse Schouwburg, 

museum Boerhaave, Scheltema en het nieuwe muziek-

centrum De Nobel. We roepen cultuurmakers op om  

de historische binnenstad als decor te gebruiken. 

Creatieve mensen en instellingen dagen we uit  

met aansprekende ideeën te komen voor culturele 

activiteiten op onverwachte plekken in de binnenstad. 

Dit alles onder de noemer ‘de stad als podium’.

Naast culturele inspanningen zijn ook andere activi-

teiten nodig om meer bezoekers en meer bestedingen 

naar de historische binnenstad te trekken. Daarbij valt 

te denken aan verbreding en verbetering van het 

aanbod aan winkels, horeca en congresvoorzieningen, 

aan verbetering van de kwaliteit en beheer van de 

openbare ruimte (groen, bestrating, straatmeubilair, 

bewegwijzering enzovoort) en aan hogere kwaliteit 

van de gebouwde omgeving. 
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In 2030 voelen bezoekers in Leiden direct de  

univer siteit en de cultuurgeschiedenis, zodra ze  

het station uitlopen of op een andere manier de stad 

in komen. Het academische leven is bepalend voor  

de charme van de stad. Die sfeer en bijbehorende 

beelden en aanwijzingen beginnen dan al op  

het stationsplein.  

De universitaire gemeenschap is zichtbaar aanwezig. 

Het imago en de identiteit van Leiden zijn in 2030  

nog sterker verbonden met de universiteit en haar 

geschiedenis. Het is in 2030 een stad waarin de 

universiteit voelbaar is; het Oxford van Nederland.

Belangrijke, gezichtsbepalende ontwikkellocaties  

voor onze binnenstad zijn onder meer het 6 kilometer 

lange Singelpark dat de binnenstad omsluit,  

het Stations gebied, de Noordoostelijke Singelrand,  

die zich uitstrekt van het Cultuurkwartier bij  

de Lammermarkt tot de Meelfabriek aan de oostkant 

van de binnenstad, en het winkelgebied van 

Haarlemmerstraat, Aalmarkt en Breestraat. 

Stationsgebied

In 2030 is het Stationsgebied veranderd in aantrekke-

lijk verblijfgebied. Er is dan een stationsbuurt  

ontstaan waar mensen wonen, werken, winkelen  

en graag willen zijn. Een buurt die er bovendien  

goed uitziet: de ruimtelijke kwaliteit is aanzienlijk 

ver beterd. Het is een prettig gebied om te zijn,  

dat uitnodigt om de binnenstad in te gaan en dat  

dé schakel is tussen de binnenstad en het Bio Science 

Park. Station Leiden Centraal is nu al het vijfde station 

van Nederland als het gaat om het aantal reizigers. 

Het Stationsgebied is voor veel bezoekers de toe-

gangspoort tot Leiden, maar bovendien voor  

duizenden en duizenden regiobewoners de toegangs-

poort naar de rest van de Randstad en, zo je wilt,  

van Europa. Dagelijks stappen 60.000 treinreizigers  

uit in Leiden (bron: NS Poort, 2010). Aan de allure van 

het stationsplein is dat nog niet af te zien. 

Noordoostelijke Singelrand: ‘Quartier Leyden’

In 2030 heeft Leiden een nieuw ‘stadsdeel’ erbij, dat 

gericht is op wonen en werken, met de herontwik-
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kelde Meelfabriek als icoon. Dit stadsdeel trekt een 

nieuw type bezoeker naar Leiden. Een bezoeker die 

geïnteresseerd is in architectuur, innovatie en creati-

viteit. En dit is anders dan de traditionele bezoeker  

die de historische binnenstad bezoekt voor winkelen, 

cultuur en horeca. Verschillende grootschalige  

industriële gebouwen zijn omgebouwd tot ruimtes 

waar architecten bureaus, communicatiebureaus  

en vormgevers hun intrek hebben ingenomen. De 

Noordoostelijke singelrand is met de creatieve kennis-

economie en communicatiesector in zekere zin comple-

mentair aan kenniseconomie in de life sciences op het 

Bio Science Park en de omgeving van de Witte Singel.

3.3  Bereikbaarheid

Door onze kwaliteiten ‘internationale kennis’ en 

‘historische cultuur’ te benutten en verder te ver-

sterken, maken we onze stad aantrekkelijker.  

en goede bereikbaarheid, zowel fysiek als digitaal,  

is hiervoor een voorwaarde. 

Om te kunnen floreren met internationale kennis en 

historische cultuur in een stad die aantrekkelijk is voor 

bezoekers, zal Leiden de bereikbaarheid moeten 

verbeteren. Dit is van belang, omdat de wegen in 

Leiden net als elders in de Randstad steeds meer 

dichtslibben. Bovendien komt Leiden vanuit een 

achterstandsituatie, omdat er in de afgelopen decen-

nia geen grote nieuwe verkeersvoorzieningen zijn 

gerealiseerd. De lokale en regionale infrastructuur is 

verouderd. De bestaande verbindingen kunnen de 

verkeersdruk nauwelijks nog aan. Zonder verbetering 

van de bereikbaarheid loopt het verkeer in de toe-

komst nog verder vast met nadelige gevolgen voor 

Leiden, Leiderdorp en de regio en voor het milieu,  

de leefomgeving en de verkeersveiligheid. 

Verbetering van de bereikbaarheid betekent: inves-

teren in openbaar vervoer en regionale fiets routes,  

in het weren van doorgaand autoverkeer uit de 

binnenstad, in bundeling van doorgaand verkeer op 

hoofdroutes met een goede verkeersdoorstroming  

en in goede verbindingen met de A4 en A44. Samen 

met de partners in de regio kunnen we ook werken 

aan de kwaliteit van de aansluitingen van regio-

gemeenten op het Leidse verkeersnet.

Belangrijke impulsen voor de bereikbaarheid  

van Leiden zijn de voltooiing van de renovatie van  

de Willem de Zwijgerlaan, de aanleg van de 

Rijnlandroute tussen A4 en A44, verbetering van  

de ontsluiting van het Bio Science Park bij de 

Plesmanlaan en hoogwaardig openbaar vervoer  

naar Leiden Lammenschans, Leiden Centraal en  

het Bio Science Park. Met het programma bereikbaar-

heid werkt de gemeente samen met partners als  

de provincie en buurgemeenten aan verbetering van 

de toegankelijkheid van Leiden.

De bereikbaarheid van de binnenstad zal aanzienlijk 

verbeteren door aanleg van extra parkeervoor-

zieningen nabij winkels, musea en uitgaansgelegen-

heden. Op de Lammermarkt en de Garenmarkt  

(aan weerszijden van het kernwinkelgebied) leggen 

we ondergrondse parkeergarages aan, met samen 

1000 extra parkeerplaatsen. 
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Naast de fysieke bereikbaarheid, per auto, fiets en 

openbaar vervoer, is ook de digitale toegankelijkheid 

van de stad, haar instellingen en bedrijven van belang. 

Nieuwe infrastructuur op dat terrein zal in de toe-

komst zorgen voor een betere en snellere dienst-

verlening en gegevensuitwisseling. Dit past bij  

een creatieve en kennisintensieve economie. 

3.4  De kracht van de stad

Een economisch en maatschappelijk sterke stad is 

beter in staat te zorgen voor de mensen die op een of 

andere manier hulp nodig hebben dan steden die 

zulke kracht ontberen. In Leiden gaan we uit van de 

kracht van de stad, van mensen en van organisaties. 

Dat uit zich op allerlei manieren. Zo willen we graag 

maatschappelijk bewuste, krachtige mensen aan 

Leiden binden door een aantrekkelijke stad te zijn, 

de bijzondere kracht van Leiden hiervoor te benutten. 

Een tweede manier bestaat uit versterking van de 

arbeidsmarkt, vooral met het oog op mensen die 

(tijdelijk) zonder werk zitten. Een stad waarin meer 

mensen zichzelf en elkaar kunnen onderhouden, staat 

er sterker voor. De derde manier betreft het uitgangs-

punt ‘iedereen doet mee’. Uitgangspunt hierbij is  

dat kracht van mensen wordt ingezet voor de stad  

en voor de samenleving, maar ook dat de kracht 

wordt bevorderd van diegenen die deze nog niet 

hebben, zodat iedereen meedoet én meetelt.  

Deze drie hoofdopgaven, zoals die ook in de sociaal-

maatschappelijke structuurvisie ‘Leven in Leiden’  

zijn benoemd, zijn nevengeschikt. Ze zijn sterk met 

elkaar verbonden en liggen in elkaars verlengde.  

Aan alle drie de hoofdopgaven wordt gewerkt,  

zodat ze elkaar positief beïnvloeden, versterken en 

zo doende bijdragen aan de leefkwaliteit van inwoners 

en bezoekers van de stad. Nu en in de toekomst. 

Leiden wil ook in een situatie van vergrijzing en 

ontgroening beschikken over een goed functio-

nerende arbeidsmarkt. Om bedrijven voor de stad te 

behouden moeten we zorgen voor voldoende arbeids-

krachten. We trekken kenniswerkers en andere hoger 

opgeleiden naar de stad. Studenten en scholieren 

verleiden wij om in de stad te blijven en om hier te 

komen werken. We stimuleren ondernemers om  

ook mensen met een beperking in dienst te nemen. 

Zij kunnen goed op de reguliere arbeidsmarkt  

func tioneren, als ze de juiste ondersteuning krijgen. 

Met elkaar bevorderen we daarom een goede aan-

sluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt. 

Het grootste deel van de Leidenaren redt zich goed. 

Zij hebben geen ondersteuning nodig  

van instellingen of de gemeente. Zij werken, leren, of 

doen op een andere manier mee in onze maatschap-

pij. Een klein deel van de mensen redt zich onvoldoen-

de. Voor hen is er ondersteuning. Die ondersteuning 

is zo veel mogelijk gericht op zelfredzaamheid, 

zelfregie en het versterken van een sociaal netwerk. 

De kwaliteiten van Leiden versterken

Een belangrijk uitgangspunt van deze ontwikkelings-

visie is dat we de kwaliteiten van de stad benutten en 

versterken. Dat doen we met inspanningen die direct 

bijdragen aan de kwaliteiten ‘internationale kennis’ 

en ‘historische cultuur’ en door de juiste voorwaarden 
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te creëren, zoals bereikbaarheid en een economisch 

en maatschappelijk sterke stad. Maar de betekenis van 

deze ontwikkelingsvisie beperkt zich niet tot deze 

terreinen. Die betekenis strekt nog veel verder. In alle 

domeinen waarin we actief zijn, gaan we na hoe ons 

werk en onze inspanningen kunnen bijdragen aan de 

kwaliteiten van de stad.

De gemeente en haar partners leveren vele diensten 

en producten die de Stad van Ontdekkingen onder-

steunen. Denk bijvoorbeeld aan de openbare ruimte. 

Daarvan willen we dat die in de hele stad schoon,  

heel en veilig is, maar in de historische binnenstad 

stellen we daarbovenop extra esthetische eisen die 

horen bij een historische omgeving. Of denk aan 

woningbouw, waarbij we extra aandacht geven  

een studentenhuisvesting en woningen voor starters. 

Denk aan welzijns beleid met opvang voor dak- en 

thuislozen, die bijdraagt aan een prettige binnenstad.  

Maar denk ook aan zaken als stadsmarketing, waar-

mee we onze vele culturele activiteiten en onze 

aantrekkelijk heid als studentenstad promoten. Denk 

aan dienstverlening, die bijvoorbeeld ook moet zijn 

toegesneden op internationale studenten die tijdelijk 

naar Leiden komen.  

Denk aan acquisitie van bedrijven en instellingen die 

passen bij het profiel van de stad. 

Door bij alle producten en diensten uit te gaan van de 

bijdrage aan de Stad van Ontdekkingen, versterken 

we elkaar en de kwaliteiten van de stad. En dat is 

waar wij samen onze schouders onder willen zetten. 
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4 Samen aan de slag!

Werken aan de kracht van de stad lukt het beste als  

je gebruik maakt van de kracht die er al is.  

In Leiden zit die kracht bovenal in de mensen die 

samen de stad maken. Die kracht willen we ruimte 

geven en benutten. Dat betekent dat we - binnen 

onze mogelijkheden - ruim baan willen geven aan 

initiatieven van burgers, bedrijven en instellingen  

die bijdragen aan kennis, cultuur en de kracht van  

de historische binnenstad, en aan initiatieven die het 

leefklimaat, de saamhorigheid en de zelfredzaamheid 

van burgers versterken. Zo doen we waar we goed in 

zijn, en als we dat goed doen, kunnen we uitgroeien 

tot een nog veel aantrekkelijker stad. 

Wat u van de gemeente kunt verwachten

Deze ontwikkelingsvisie is van belang bij alles wat  

de gemeente doet. Bij ieder beleidsvoorstel stellen  

wij onszelf de volgende vragen: “Past dit voorstel in 

ons streven om de kwaliteit ‘inter nationale kennis’  

te versterken? Maakt het ons nog aantrekkelijker 

vanwege historische cultuur? Verbeteren we hiermee 

randvoorwaarden als goede bereikbaarheid en 

maatschappelijke kracht?” Zo nee, dan zullen we  

het voorstel heroverwegen. Zo ja, dan zullen we 

kijken hoe we het mogelijk kunnen maken. 

Bij de uitvoering van deze ontwikkelingsvisie zal veel 

initiatief bij burgers en instellingen in de stad liggen. 

De gemeente hoeft niet overal een rol bij te hebben. 

Alvorens de gemeente actie onderneemt, zullen we 

eerst goed benoemen welke ambitie we willen 

realiseren of welk probleem we willen oplossen,  

wat daarbij de juiste interventie is, of die interventie 

efficiënt en bewezen effectief is, of de gemeente  

de juiste partner is, en welke rol van de gemeente 

tenslotte passend is. Dit zal ertoe leiden dat de 

gemeente zich vaker zal beperken tot een publiek-

rechtelijke rol. De gemeente stelt kaders vast waar-

binnen burgers, bedrijven en instellingen volop 

initiatief kunnen nemen. Zij beschikken immers  

over een organiserend en uitvoerend vermogen  

dat vertrouwen verdient. 

Soms zal de gemeente de rol van financier, opdracht-

gever of regisseur kiezen, afhankelijk van de opgave 

die Leiden zichzelf stelt, en afhankelijk van de moge-

lijkheden van partners in de stad om die te realiseren. 

Bij die verschillende rollen van de gemeente horen 

geen bureaucratische beleidsnota’s of centimeters 

dikke uitvoeringsovereenkomsten. In haar rol als 

opdrachtgever en regisseur zal de gemeente vooral 

vastleggen wát er moet gebeuren, en minder hóe  

dat moet gebeuren.  

De deskundigheid die beschikbaar is bij organisaties 

die actief zijn in de stad kan zo beter worden benut. 

Samenwerking 

Voor sommige activiteiten die voortvloeien uit deze 

ontwikkelingsvisie, zal de gemeente zelf de uitvoering 

moeten organiseren. Daarbij zal zij altijd op zoek gaan 
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naar samenwerkingsmogelijk heden, bij voorkeur  

met de andere gemeenten in de Leidse regio of met 

bedrijven en instellingen in de stad. Met zulke 

samenwerking profiteren wij van elkaars kennis, van 

kruisbestuiving van ideeën en van schaalvoordelen.  

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar 

taken zal de gemeente pragmatisch beleggen, niet 

noodzakelijkerwijs in de eigen organisatie, maar wel 

altijd kostenbewust en resultaatgericht.

Leiden wil een sterke regionale functie vervullen met 

voorzieningen die niet alleen aansluiten op de wensen 

en behoefte van de eigen bewoners, maar ook op  

die van regiogemeenten. Dat vergt een wisselwerking 

tussen stad en regio; we hebben elkaar nodig.  

Niet alle gemeenten moeten alle voorzieningen op 

hun eigen grondgebied willen herbergen. Als alle 

regiogemeenten bijvoorbeeld een theater bouwen, 

zou dat overal tot halfgevulde zalen kunnen leiden. 

Bepaalde voorzieningen willen we daarom vestigen  

in de centrumstad: Leiden. Andersom zijn er voor-

zieningen die regio gemeenten veel beter kunnen 

bieden dan de dichtbevolkte centrumstad.  

Hiertussen is een goede balans nodig. Leiden neemt 

hierbij als centrumstad graag een leidende rol op  

zich. Dat lukt echter alleen als Leiden deze rol wordt 

gegund; dit vergt voor alle partijen een evenwicht 

tussen zelfbewust handelen en zoeken naar samen-

werking. Ons ideaalbeeld in regionale samenwerking 

is een sterke netwerkstad van vijf gemeenten  

(Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 

Zoeterwoude) die vanuit een zelfstandige positie  

zo veel en zo intensief mogelijk samenwerken.

Oproep

Wij dagen iedereen, die zich betrokken voelt bij onze 

mooie stad, uit om in de komende jaren de schouders 

te zetten onder onze gezamenlijke ambitie om verder 

te investeren in de bijzondere kwaliteiten van Leiden 

zoals internationale kennis en historische cultuur en in 

de mensen die samen de stad maken. Zo doen wij met 

elkaar recht aan het prachtige motto van onze stad: 

‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’.

www.leiden.nl/stadvanontdekkingen
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