
Verkeersveiligheid
• Verkeer voor extra woningbouw, bezoek sporthal en 

voorzieningen, uitbreiding scholen, openbaar vervoers-
plannen leidt tot onveilige situaties

• Wij maken ons samen met de scholen grote zorgen over 
de veiligheid van ca. 5.000 dagelijks in onze wijk fietsen-
de scholieren.

• Houtkwartier in- en uitgaan wordt steeds moeilijker
• DaVinci, Driestar en wijkvereniging zijn tegen verleggen 

bushalte Rijnland
• Geluidsniveau Kagerstraat en Houtlaan 57dB (>46dB)

Voortgaande ontgroening 
• ‘Groene Corridor’ is zwakke compensatie van verloren 

groen
• 500 bomen gekapt voor bouwplannen
• Verblijfsruimte scholieren voortgaand versteend
• Terweepark opgeofferd aan busstation, Rijnsburgerweg 

steeds onvriendelijker
• Vleermuizen op Agneslocatie en ROC-locatie zijn ver-

jaagd

Parkeeroverlast
• Parkeren extra bewoners en bezoekers past niet
• Betaald parkeren brengt forensenparkeren uit andere 

delen van de stad terug
• Openbaar beschikbare plaatsen tegelijkertijd vermin-

derd: 29 plaatsen
• Onvoldoende werknemersvergunningen uitgegeven voor 

bedrijven en instellingen
• Beleid wordt gemaakt zónder betrouwbare onderbou-

wing

 De knelpunten
• Verkeer Rijnsburgerweg loopt van Bargelaan tot Posthof-

rotonde vast
• Kagerstraat in de ochtendspits onveilig: niet berekend 

op capaciteit van alle scholieren, (extra) bewoners en 
ziekenhuisbezoekers

• Bewoners komen de wijk niet uit: Houtlaan/Rijnsburger-
weg is te druk + Boerhaavelaan/Zweilandlaan is knelpunt 
met fietsers

Nieuweroord
91 woningen

Stationsplein
1.000 woningen
100.000 m2 bvo

Rijnsburgerblok
300 woningen
23.000 m2 bvo

“Ontwikkelingen” in en rond het Houtkwartier:

Nieuwbouw
Bonaventura VMBO 
(400+50) leerlingen

161104 Houtkwartier overzichtskaart

Herinrichting
Dellaertweg/Schuttersveld

‘De Groene corridor’

De Vlieger
Noodlokalen 6 jaar

Knooppunt Boerhaavelaan/
Zweilandlaan/Oegstgeesterweg

Bustation op
‘Terweelocatie’

Verkeersinfarct
Rijnsburgerweg/Bargelaan

Uitbreiding 
Rijnveste
50-70 sociale
huurwoningen

Dieperhout
nieuwe school Driestar
sporthal 4 gymzalen
140 woningen
1.200 m2 zorg
uitbreiding DaVinci 8 lokalen

360 studenten ap-
partementen
260 huurwoningen
120 parkeerplaat-
sen

Boerhaave complex
sloop, nieuwbouw en renovatie 
woningen

4 Kasteeltorens 50 
woningen

Posthofrotonde
‘de onveiligste van Leiden’

‘Woutertje Pieterse’
Onveilig knooppunt in de 
ochtend

parkeergarage
Diaconessenhuis

Busroute door
Kagerstraat?


