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1. Introductie
1.1 Stationsplein
Het gebied rondom station Leiden Centraal
is een drukbezocht gebied. In de toekomst
wordt verwacht dat het station als knooppunt
flink zal groeien. Niet alleen zal het meer
reizigers gaan verwerken, er zullen ook meer
inwoners hun intrek doen in de woontorens
in het stationsgebied. De inrichting van het
gebied zoals die nu is, past niet bij de kansen
die dit belangrijke knooppunt biedt. Ook de
gemeenteraad erkent dit. In de motie ‘sneller
aan de slag met een groen en aansprekend
Stationsplein’, spreekt de gemeenteraad de
ambitie uit dat het Stationsgebied al tijdens
de bouwontwikkelingen een fijne stadsentree
verdient en niet pas aan het einde van de
ontwikkelingen.

Situatie
Bussen

1.3 Huidige situatie

Voetgangers

Voorafgaand aan het participatieproces zijn
de verkeersroutes en bezoekersstromen in
kaart gebracht. Ook zijn een aantal passanten
op het Stationsplein geïnterviewd over hun
beleving van het plein. Momenteel kenmerkt het
Stationsplein zich door de vele verkeersroutes en
bezoekersstromen. Ze lopen door elkaar heen
zonder duidelijke ordening. Er wordt midden op
het plein geladen en gelost, fietsers bewegen
zich kriskras over het plein, net zoals wandelaars.
De ruimte wordt hierdoor als onoverzichtelijk
ervaren, ongeschikt om te ontmoeten, onprettig
of zelfs onveilig om te verblijven.

Fietsers
Bussen
Hulpdiensten
Zichtlijnen

De bussen hebben een heldere route die met
name voor de fietsers soms gevaarlijke situaties
oplevert. Voetgangers hebben hier minder last
van, maar de aanwezigheid van de busperrons
en doorgaande route drukt zwaar op de
verblijfskwaliteit voor de voetgangers.

Situatie
Voetgangers
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Situatie
Hulpdiensten

Fietsers
Bussen
Hulpdiensten

Voetgangers

Zichtlijnen

Fietsers
Bussen
Hulpdiensten

1.2 Duurzaamste Kilometer
Het netwerk van de Duurzaamste Kilometer
is het hier mee eens en biedt aan om aan de
hand van een participatieproces een concept te
ontwikkelen voor de tijdelijke, groene inrichting
van het Stationsplein. We gaan hierbij uit van het
Stationsplein aan de voorzijde van het station, de
route naar de historische binnenstad. Daarnaast
is het belangrijk om te vermelden dat de
tijdelijke, groene inrichting de periode van 2022
tot uiterlijk 2030 beslaat. Het gaat dus expliciet
om een tijdelijke invulling van het Stationsplein
die de ontwikkelingen en de jaarlijkse kermis niet
in de weg staan.
Dit conceptboek presenteert de uitkomsten
naar aanleiding van het participatieproces om
sneller aan de slag te gaan met een groen en
aansprekend Stationsplein voor de komende
zeven jaar.

een levendige plek. Door de diversiteit aan
gebruikers en de kruisende verkeersroutes,
hoe onoverzichtelijk ook, en de omliggende
bedrijvigheid is er een hoop reuring en veel te
zien.

Zichtlijnen

De voetgangers verspreiden zich vanaf de
uitgang meerdere kanten op, een groot deel
rechts richting de bussen en een ander groot
deel links richting stationsweg en Schuttersveld.
Het plein wordt vooral gebruikt om snel
doorheen te bewegen naar een volgende
bestemming.

De hulpdiensten moeten ten alle tijde via de
Stationsweg het plein op kunnen rijden, alsmede
via het Schuttersveld aan de noordzijde van het
taxipallet. Daardoor is een deel van het plein
erg makkelijk toegankelijk voor pakketdiensten
en andere logistieke voertuigen, die het
Stationsplein als parkeerplaats gebruiken, welke
een zware stempel drukken op de uitstraling en
veiligheid.
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1.3.1 Kansenkaart
Op basis van bovenstaande analyse kan nu
al worden aangeven welke vrije ruimte het
openbare gebied geeft voor de invulling van
een tijdelijke, groene inrichting. Op basis van
de verkeersroutes en beweegstromen ontstaat
er een mogelijke ontmoetings- en verblijfsplek
midden op het plein. Aan de diverse randen
van het plein en de Stationsweg is ruimte
voor vergroening en informatievoorziening.
Overigens is het belangrijk om de viskraam en
loempiakraam mee te nemen in de verdere
planmakerij zodat ook zij een mooie plek krijgen
in de realisatiefase.

Bussen

Ook wordt het Stationsplein als rommelig
ervaren. Dit heeft meerdere oorzaken. Niet alle
basiselementen zijn op orde. Er is nauwelijks
tot geen afvalsysteem, de bestrating is hier en
daar niet op orde en er is momenteel weinig
verlichting aanwezig. Daarnaast is er weinig
groen en beperkte zitgelegenheid, alleen
aan de zijde van het busperron. De huidige
bouwontwikkelingen maken het gebied ook
onoverzichtelijk.

Hulpdiensten
Zichtlijnen

De fietsers gaan officieel via het Schuttersveld
naar de verschillende fietsparkeerplekken, want
op het plein mag niet gefietst worden. Dit neemt
niet weg dat er veelvuldig dwars over het plein
wordt gefietst, vaak haaks op de bewegingen van
de voetgangers.

Bovenstaande elementen maken het dat het
Stationsplein op dit moment geen aantrekkelijke
stadsentree is of enige mate van verblijfskwaliteit
heeft. Desondanks is het Stationsplein wel
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Op basis van deze kansenkaart zijn we het
participatieproces gestart. Hierbij is nadrukkelijk
aangegeven dat een tijdelijke, groene inrichting
niet alle uitdagingen van de huidige situatie kan
oplossen, maar dat er wel al een start gemaakt
kan worden met de kansen die er liggen.
Daarnaast gaat het hier om een tijdelijke en
flexibele invulling. Dat betekent houdbaar tot
2030 en verplaatsbaar indien nodig, bijvoorbeeld
in het kader van de jaarlijkse kermis.

2. Het participatie
proces
Op 18 januari en 21 februari 2022 vonden twee
ontwerpsessies plaats. Hiervoor werden de
deelnemers van de Duurzaamste Kilometer
en een aantal direct belanghebbenden
zoals ondernemers en bewoners rondom
het Stationsplein uitgenodigd. De sessies
werden bijgewoond door een diverse mix aan
bewoners, o.a. de bewonersvereniging van de
Lorentz, ondernemers, zoals de eigenaar van
de viskraam en de NS, belangenverenigingen
zoals het Platform Gehandicapten en
Centrummanagement, culturele organisaties
zoals het Cultuurfonds Leiden en de gemeente
Leiden.
Kaderstellende eisen / elementen van het proces
waren:
• Een aantal belangrijke technische en
functionele eisen, zoals de bereikbaarheid van
hulpdiensten
• Het concept beperkt zich in principe tot het
Stationsplein, maar mocht dat relevant zijn,
dan mag het ook voorstellen opnemen die zich
hier net buiten bevinden
• Het concept is passend binnen de in de
Gebiedsvisie Stationsgebied benoemde vier
thema’s: verbinding, ontmoeting, vergroening
en verduurzaming

De bewoner woont in Leiden,
misschien wel in één van de nieuwe

2.1 Ontwerpsessie 1

woontorens aan het Stationsplein.
In dat geval kijkt de bewoner ook
uit op het Stationsplein. Hij/zij betreedt het

Gezien de op dat moment heersende
coronamaatregelen, vond deze sessie online
plaats. Het doel van deze eerste sessie was de
deelnemers informeren over het proces, de
kaders en randvoorwaarden en de doelstellingen
van de twee ontwerpsessies. Daarna volgde een
eerste creatieve groepsopdracht.

plein heel regelmatig, bij thuiskomt of vertrek van
huis. Dat gebeurt op alle tijdstippen van de dag,
ook in de (late) avond. Dat kan zijn omdat hij/
zij op weg is naar trein of bus of onderweg naar
voorzieningen gelegen aan de andere kant van
het station zoals het ziekenhuis. Gezien de late
tijdstippen waarop de bewoner soms thuiskomt
en daar het de eigen woonomgeving betreft, is
het gevoel van sociale veiligheid extra belangrijk.
Met een verbeterde stadsentree en verhoogde
verblijfskwaliteit zou het Stationsplein daarnaast
een verlengstuk van zijn/haar huis kunnen zijn.
Vergroening kan hier een belangrijke rol in
spelen. Een plek waar de Leidenaar met trots
en herkenning om zich heen kijkt en zich thuis
en prettig voelt, misschien zelfs met plezier een
kopje koffie nuttigt.

2.1.1 Type gebruikers
Tijdens de creatieve sessie werden de
deelnemers gevraagd een klantreis in kaart
te brengen voor drie hoofgebruikers van het
Stationsplein, zijnde de passant, de bewoner
en de ondernemer. Vragen die gesteld werden
waren o.a.: waarom, wanneer en hoe bewegen
zij zich over het Stationsplein, wat komen zij
onderweg tegen, waar storen zij zich aan en waar
liggen kansen voor de tijdelijke, groene inrichting.

De conclusies van de diverse klantreizen zijn:
• In sommige gevallen overlappen de behoeftes
en wensen van de hoofdgebruikers, in andere
gevallen bijten zij elkaar en soms kunnen ze
goed naast elkaar bestaan.
• Het proces teneinde de conceptontwikkeling
van een tijdelijke, groene inrichting neemt
deze mix van behoeftes en wensen van de
verschillende hoofdgebruikers mee.

De passant is iemand die van
buiten Leiden komt en voor wie het
Stationsplein nu niet meer is dan een
plek die hij/zij moet doorkruizen om op
de bestemming aan te komen. Echter,
met een prettige stadsentree en verhoogde
verblijfskwaliteit, zou het Stationsplein een
plek kunnen worden waar de passant anderen
ontmoet om gezamenlijk de weg te vervolgen of
een kopje koffie te nuttigen in afwachting van
trein of bus. Er moet wel rekening gehouden
worden met het haastige karakter van de
passant. Hij/zij wil zich snel en veilig over het
plein kunnen voortbewegen, lopend danwel met
de fiets.

2.1.2 Kernwaarden

De ondernemer heeft een bedrijf dat
gevestigd is aan de Stationsweg of
nabij het Stationsplein. Hij/zij woont
in of in de buurt van Leiden. Voor de
ondernemer is het Stationsplein een gebied van
aankomst en vertrek, en soms een plek waar hij
zijn/haar klanten, collega’s of partners ontmoet.
Wanneer het Stationsplein een verbeterde
stadsentree en verhoogde verblijfskwaliteit
biedt, kan de plek een verlengstuk van het bedrijf
worden; een aangename buitenplek om klanten
en partners te verwelkomen en om met collega’s
te lunchen of pauzeren. Voor de ondernemer
is het belangrijk dat de bewegwijzering en de
informatievoorziening op orde is waarin ruimte
is voor evenementen zoals bijvoorbeeld het
European City of Science 2022 wat dit jaar door
Leiden gehost wordt.

• Het concept sluit aan bij de identiteit van
Leiden

3

Op basis van de behoeftes en wensen van de
verschillende gebruikers van het Stationsplein,
hebben de deelnemers een aantal gedeelde
kernwaarden voor het Stationsplein
geïdentificeerd. De volgende kernwaarden
zijn dus voor alle hoofdgebruikers belangrijk
en worden meegenomen in het verdere
participatieproces voor de tijdelijke, groene
inrichting van het Stationsplein.

Duidelijke routing

Groen

Orde

Verkeersveiligheid Functioneel
Sociale veiligheid

Verblijf

Leidse identiteit

2.2 Ontwerpsessie 2
Met de uitkomsten van de eerste ontwerpsessie
zijn we aan de slag gegaan om de behoeftes,
wensen en kernwaarden van de hoofdgebruikers
te visualiseren. Dit heeft geleid tot een aantal
inspiratiebeelden toegespitst op de drie fysieke
locaties zoals geboden in de kansenkaart,
namelijk:
Het Stationsplein
- Een kans voor vergroening
- Een kans voor informatievoorziening
- Een kans voor verblijf en ontmoetingen
- Een kans voor een welkome stadsentree

2.2.2 Conclusies Stationsplein

2.2.1 Het Stationsplein:
een stadsentree met
verblijfskwaliteit

Tijdens de ontwerpsessie brachten we de
voordelen van de drie denkrichtingen samen in
een aantal inspiratiebeelden voor de tijdelijke,
groene inrichting van het Stationsplein.

Het Stationsplein biedt kansen voor een
welkome stadsentree met een verblijfsfunctie.
Ook is er plek voor vergroening en een vorm
van informatievoorziening. Om tot één integraal
concept te komen, zijn we eerst gestart met drie
denkrichtingen. De denkrichtingen benadrukken
ieder verschillende aspecten en hebben voor- en
nadelen. Brengen we de denkrichtingen samen,
dan komen we stap voor stap tot een vraag
gestuurd en gebruiksvriendelijk concept voor de
tijdelijke, groene inrichting van het Stationsplein.

Denkrichting 2: Stadshuiskamer

Het concept Stadshuiskamer biedt met name
invulling aan de verblijfskwaliteit van het plein,
een plek om te ontmoeten en te verbinden.
De basis kan de vorm van een tapijt hebben,
bijvoorbeeld een kader met kleur(vlakken). Op
‘het tapijt’ worden meerdere modulaire zit- en/
of speelmeubels, informatieve elementen,
verlichtingsobjecten en groenbakken geplaatst.
Dit kan op zo’n manier uitgewerkt worden dat er
een hoge mate van flexibiliteit ontstaat waardoor
het verplaatst kan worden indien noodzakelijk of
uitgebreid wanneer wenselijk.

De diverse randen rondom het Stationsplein
- Een kans voor vergroening
De diverse randen gelegen aan de
Stationsweg
- Een kans voor vergroening
- Een kans voor informatievoorziening
De ontwikkelde inspiratiebeelden stonden
centraal tijdens de tweede ontwerpsessie die
fysiek plaatsvond bij PLNT in Leiden. Een diverse
samenstelling van bewoners, ondernemers en
andere belanghebbenden schoven aan om de
inspiratiebeelden met elkaar te bespreken. De
uitkomsten van deze gesprekken zijn leidend
voor de verdere conceptvorming van de tijdelijke,
groene inrichting van het Stationsplein.

Op basis van deze beelden gingen deelnemers
met elkaar in gesprek en kwamen tot de
volgende conclusies:

Denkrichting 1: Stationspark 		

Denkrichting 3: Kiosk

Het Stationspark adresseert met name de
wens voor vergroening. Waar het groen
in volle grond komt kan regenwater in de
bodem infiltreren, waardoor het bijdraagt
aan de wateropgave en het voorkomen van
hittestress. Vanwege de tijdelijkheid zal het
groen deels in bakken geplaatst moeten
worden zodat het verplaatst kan worden,
rekening houdende met de jaarlijkse kermis
en de hulpdiensten. De kanskaart biedt een
aantal concrete locaties voor groen op het
aan de randen van het Stationsplein. De
aanwezigheid van groen kan bijdragen aan de
verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid van het
plein door het creëren van een hoge rug naar
de bocht met bussen. Hiermee verhinderen
we ook dat passanten (te voet en te fiets) in
deze bocht oversteken naar de Stationsweg
en het laden en lossen kan hiermee worden
ingeperkt.

Het concept van het kiosk past goed bij een
duidelijk welkom, heldere informatievoorziening
en Leidse identiteit. Een tijdelijke binnenruimte
op het Stationsplein kan ruimte bieden voor
een Leidse ondernemer en/ of organisatie
huisvesten. Op of tegen dit gebouw kunnen
verblijfsvoorzieningen gemaakt worden, zoals
een trap om op te zitten. Een groen dak of gevel
kan de groenbeleving van het stationsgebied
versterken ter aanvulling op de plantenbakken in
de directe omgeving.

De drie denkrichtingen gecombineerd

• Het is belangrijk een duidelijke vormtaal te
kiezen ook in relatie tot de plantenbakken en de
bouwborden. Er kan aangesloten worden bij het
DNA van Leiden: cultuur, geschiedenis en kennis.
Eenheid in logo’s en materiaalkeuze wordt ook
genoemd.
• Neem het liefst verlichting integraal mee in het
ontwerp of elders op het plein.
• De viskraam en loempiakraam moeten
behouden blijven. Denk na over hoe zij het beste
tot hun recht komen in een ontwerp.
• De verblijfsfunctie op het Stationsplein moet in
hoge mate flexibel en verplaatsbaar zijn gelet op
de jaarlijkse kermis en bouwontwikkelingen.
• Het ontwikkelen van een verblijfskwaliteit leent
zich bij uitstek om de samenwerking met Leidse
bedrijven, organisaties en kennisinstellingen op
te zoeken. Dit zorgt ook voor het waarborgen van
een Leidse identiteit.
• Zorg dat het groen voldoende substantieel van
formaat is om kwaliteit toe te voegen.
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2.2.3 Bouwborden als
informatievoorziening rondom
het Stationsplein en de
Stationsweg
Normaliter bevatten bouwborden
standaardinformatie over een bouwproject
en de betrokken partijen. Gelet op de
grootschalige bouwontwikkelingen rondom
het Stationsplein zullen er de komende
jaren vaak en veel bouwborden staan. Dit
biedt een kans het tijdelijke ontwerp van het
Stationsplein uit te breiden. Op bijzondere
plekken kunnen de bouwvoorzieningen zoals
hekken worden voorzien van begroeiing, als
een soort coulisselandschap. Daarnaast kunnen
de bouwhekken behalve informatie over de
bouwprojecten een doorkijkje naar de stad
geven. Daar waar de hekken goed bereikbaar
zijn kan ook actuele informatie opgenomen
worden over evenementen of tentoonstellingen.
Juist actuele evenementen en kunst kunnen als
vliegwiel dienen voor het gevoel van levendigheid
en reuring op en rond het St ationsgebied. Denk
aan European City of Science 2022 en de Beste
Binnenstad van Nederland.

2.2.4 Conclusies bouwborden
Op basis van deze beelden gingen deelnemers
met elkaar in gesprek en kwamen tot de
volgende conclusies:

• De bouwborden kunnen gezien worden
als ‘alternatieve loper’ naar de binnenstad.
Verbindt dit met de informatiezuilen op de
perrons en stationshal en eventueel een popupstore in het station.

2.2.6 Conclusies plantenbakken

• Het is belangrijk een duidelijke vormtaal te
kiezen ook in relatie tot de plantenbakken
en de invulling van de verblijfsplek op het
Stationsplein. Er kan aangesloten worden bij
het DNA van Leiden: cultuur, geschiedenis en
kennis. Eenheid in logo’s en materiaalkeuze
wordt ook genoemd.

Op basis van deze beelden gingen deelnemers
met elkaar in gesprek en kwamen tot de volgende
conclusies:

• De mogelijkheid om van inhoud te veranderen
zodat de bouwborden actuele informatie en
evenementen tonen.
• QR codes zijn een manier om mensen verder
te informeren, maar beperk deze toepassing.
• Bouwborden zijn ook een manier waarop
je kan laten zien wat er op de bouwplaats
gebeurt, bijvoorbeeld met kijkgaten. Dit alleen
toepassen op plekken waar het veilig kan.

3. Realisatie
De gemeente Leiden wil sneller aan de slag
met een tijdelijke, groene inrichting van het
Stationsplein. Het netwerk van de Duurzaamste
Kilometer is met deze ambitie aan de slag gegaan
en heeft door middel van een participatieproces
een aantal creatieve sessies georganiseerd met
een diverse groep bewoners, ondernemers,
belangenverenigingen, culturele organisaties en
de gemeente. De uitkomsten van dit proces zijn
vertaald en gevisualiseerd in dit conceptboek en
bieden de gemeente een mogelijk speelveld aan
ideeën en voorwaarden van waaruit de tijdelijke,
groene inrichting gerealiseerd kan worden.

v
Stichting Climate Matters & Green Art Solutions

• Bouwborden kunnen plaatselijk een vorm
van groen bevatten, mits onderhoudsarm. Er
zijn partijen benoemd die beperkt onderhoud
kunnen oppakken.

• In sommige gevallen kunnen plantenbakken
worden gecombineerd met een zitgelegenheid.
Echter gezien het risico op overlast, is het
belangrijk vooraf te bepalen op welke locaties
dit kan. Kansrijke zitplekken ziet men met name
dichtbij of op het Stationsplein en niet te ver
weg.

2.2.5 Plantenbakken als vorm
van tijdelijke groen rondom het
Stationsplein en de Stationsweg

• Het gebruik van circulaire materialen wordt
aangemoedigd
• Het is belangrijk een duidelijke vormtaal
te kiezen ook in relatie tot de bouwborden
en de invulling van de verblijfsplek op het
Stationsplein. Er kan aangesloten worden bij
het DNA van Leiden: cultuur, geschiedenis en
kennis. Eenheid in logo’s en materiaalkeuze
wordt ook genoemd.

Plantenbakken bieden een vorm van tijdelijk en
flexibiel groen. Ze kunnen relatief snel worden
ontworpen en gemaakt en op verschillende
plekken op en rondom het Stationsplein en
de Stationsweg een plek krijgen. Naast de
bouwborden, zijn plantenbakken dus een
concrete maatregel om het ontwerp verder
te laten reiken dan het Stationsplein alleen.
Belangrijk is dat de plantenbakken verplaatsbaar
zijn, een volwaardige groenkwaliteit bevatten,
ingetogen zijn qua vormgeving en qua budget
een marktconforme prijs hebben.

• Het is verstandig als de planten in
de plantenbakken onderhoudsarm en
weerbestendig zijn en deels wintergroen.
• Voor het ontwerp van de plantenbakken zou
gekozen moeten worden voor een robuust
ontwerp, om de kans op verrommeling te
beperken. Voorkom ook dat het een afvalbak
wordt.

Vanuit de doelstellingen van de Duurzaamste
Kilometer kan nagedacht worden over elementen
zoals (duurzame) watervoorziening en (circulair)
materiaalgebruik. In sommige gevallen kan een
zitgelegenheid worden verbonden. De uitwerking
en vormtaal hiervan moet in lijn zijn met de
andere ingrepen op het Stationsplein zodat er
een duidelijke identiteit en relatie ontstaat.

• De plantenbakken moeten verplaatsbaar
zijn in verband met de jaarlijkse kermis en de
bouwontwikkelingen.
• Denk aan de mogelijkheid voor ondernemers
en bewoners om een deel van een plantenbak
te adopteren.
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3.1 Vervolgstappen
Een aantal onderdelen van het concept kunnen
nu al starten met een vervolgproces, bijvoorbeeld
omdat de financiering al rond is. Denk hierbij
aan de realisatie van de bouwborden en het
betrekken van de perrons en stationshal.
Om met de overige onderdelen van het
concept ook snel aan de slag te gaan, bieden
de community managers van de Duurzaamste
Kilometer aan om, na goedkeuring van de
raad, het verdere proces te begeleiden. De
gemeenteraad kan de Stuurgroep vragen
hier een concreet voorstel voor te doen,
bijvoorbeeld door middel van een uitvraag van
de verschillende onderdelen van het concept.
In de tussentijd raden we de gemeente aan de
volgende stappen te ondernemen:
1. Verhoog de kwaliteit van de afscherming
van de bouwterreinen. De huidige ervaring
aan de Stationsweg leert dat deze enorme
stoorzenders zijn.
2. Zorg dat de basis zoveel mogelijk op orde
komt. Zorg voor een net ingerichte, goed
functionerende openbare ruimte. Zo heeft een
tijdelijke, groene inrichting ook meer kans van
slagen.

