
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Oegstgeest 
Postbus 1270 
2340 BG  Oegstgeest 
cc: gemeenteraad Leiden 

Betreft:  Inspraakreactie/zienswijze Ontwerpbestemminsplan Poelgeest / 
Woonbootbewoners Haarlemmerweg 118 tm 123 

Leiden, 30 December 2006 

Geachte leden van de Gemeenteraad van Oegstgeest, 

Middels deze brief geven wij onze zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Poelgeest van 
14 november 2006. 

Wij zijn bewoners van de vijf woonschepen  (zie tekening) die precies op de plaats liggen 
waar het ontwerpbestemmingsplan een nieuwe brug voorziet die de bocht van de 
Oegstgeesterweg zou moeten gaan verbinden met de Hugo de Vrieslaan.  
Wij wonen hier al 52, respectievelijk 42 en 20 jaar op deze plek. Onze ligplaatsen staan ook in 
het ligplaatsenplan van de gemeente Leiden. Het verbaast ons in hoge mate dat onze 
woonboten op de plankaart in het geheel niet bestaan en dat over ons bestaan met geen woord 
wordt gerept in het hele plan.

Fragment plantekening met daarop door ons onze missende woonboten ingetekend 



Ons bekruipt het gevoel dat de gemeente Oegstgeest denkt dat wij met de gum uit te wissen 
zijn van een kaart en dat het er blijkbaar niet toe doet dat wij hier al ons gehele leven, 
respectievelijk een zeer groot gedeelte daarvan, op deze plek wonen en zeer gehecht zijn aan 
deze plek. Wij voegen een luchtfoto bij die u zelf ook met google-earth1 kunt opvragen (zie 
bijlage), waarop u ons echt op precies op die plek kan zien liggen. We hebben voor het gemak 
ook op uw plankaart ingetekend waar wij precies wonen en al die tijd gewoond hebben en van 
plan zijn te blijven wonen (zie bovenstaande tekening). 

Wij hebben niet voor niets deze plek gekozen om ons definitief te vestigen. Wij gaan dan ook 
niet weg van deze plek: wij zijn niet bereid om te wijken voor een bedachte brug die er nog 
niet is (en die zonder dat het iemand pijn doet anders kan worden bedacht) terwijl wij hier al 
heel lang wonen. We willen graag planologisch op dezelfde wijze gezien worden als huizen, 
niet als rechtelozen waar je naar willekeur mee kan sollen en schuiven en die uitgumbaar zijn 
van de kaart. 

Het is des te opmerkelijker dat wij voor de gemeente Oegstgeest eenvoudigweg niet lijken te 
bestaan omdat wij ons bestaan 10 jaar geleden ook onder uw aandacht hebben moeten 
brengen. We hebben toen met succes actie gevoerd tegen dezelfde voorgenomen brug. De 
toenmalige wethouders T. van Rij (Leiden) en G. van Elzen (Oegstgeest) hebben indertijd
namens de beide gemeenten aan de woonbootbewoners van de Haarlemmertrekvaart 
(indertijd verenigd in de actiegroep "Stop die Brug") de harde toezegging gedaan dat de 
bouwbrug (vanaf de Oegstgeesterweg) tijdelijk zou zijn en dat er ook op lange termijn geen 
ontsluiting zou komen naar de Oegstgeesterweg. Deze afspraak is bijvoorbeeld terug te 
vinden in het "Verslag bijeenkomst klankbordgroepen Overveer en woonbootbewoners dd 18 
januari 1996" (zie bijlage) en is in vele krantenberichten geciteerd uit de monden van de 
wethouders.

Het wekt dan ook grote verbazing nu te horen dat de gemeente voorstelt om deze afspraak 
eenzijdig te schenden zonder enig voorafgaand overleg. Wij vinden dit volstrekt ontoelaatbaar 
en onbehoorlijk bestuur. Als de gemeenteraad dit besluit goedkeurt, toont de gemeente zich 
daarmee een onbetrouwbare partner die haar inwoners niet respecteert. 

Er zijn vele redenen waarom er geen extra ontsluiting van de wijk Poelgeest moet komen en 
vele redenen waarom er op de in de bestuursovereenkomst genoemde plek geen autobrug 
moet komen. De Lange Voort ontsluiting ligt op een steenworp afstand van de nu 
voorgestelde Oegstgeesterweg onsluiting. Hoe is het vol te houden dat zo dichtbij nog een 
ontsluitingsbrug nodig zou zijn? 

Poelgeest is altijd gepresenteerd als een milieuvriendelijke autoluwe wijk. Om een wijk 
autoluw te houden moeten er omstandigheden zijn die het autogebruik en autobezit 
ontmoedigen en moeten er faciliteiten zijn die de alternatieven aantrekkelijker maken. 
Openbaarvervoersvoorzieningen en een goede fiets-ontsluiting zijn daarbij goede 
instrumenten. Het aanleggen van nog een auto-ontsluiting zal het autoluwe karakter van de 
wijk definitief om zeep helpen. 

Een alternatief voorstel dat naar ons idee veel beter bij het karakter van de wijk Poelgeest past 
kan zijn het aanleggen van een fiets/wandel bruggetje van de Hugo de Vrieslaan naar de 
Oegstgeesterweg, waarmee ook het Heempark met haar natuureducatieve waarde sterker bij 
de wijk Poelgeest betrokken kan worden. Een fietsbrug zou het tracé van de oude bouwbrug 
kunnen volgen zodat er geen woonboten voor weg hoeven. Aan de overkant zou je langs de 

1 http://www.google.com/maps?ie=UTF8&oe=UTF-8&hl=en&q=&z=18&ll=52.177123,4.48769&spn=0.001602,0.003648&t=k&om=1



Oegstgeesterweg een bushalte en een bewaakte fietsenstalling met fietsverhuur (of 
fietskluizen waarvan bewoners gratis een sleutel kunnen krijgen) kunnen maken. 

Het gebied is ecologisch en landschappelijk van waarde. Ons uitzicht en de natuur- en 
groenkwaliteit, luchtkwaliteit, e.d. van onze directe woonomgeving wordt door het plan 
bedreigd. Wij maken daar bezwaar tegen. Het Heempark aan de Oegstgeesterweg en het 
landgoed Kasteel Oud Poelgeest zijn ecologisch met elkaar verbonden via Molen De Kikker
en de ijsbaan en de bomenrijen tussen de ijsbaan en de Oegstgeesterweg. Recent is er ook een 
heel leuk doorgaand wandelpad aangelegd waarmee je van langoed Kasteel Oud Poelgeest 
door kan steken via de de bomenrij langs de IJsbaan, waarna je via de achteringang van het 
Heempark (de ingang naast Molen de Kikker) het prachtige Heempark in kan. Bijzondere 
soorten die in dit gebiedje voorkomen zijn IJsvogel, Dodaars, Aalscholver, Bonte Specht, Bos 
Uil en vele andere soorten die net als wij op rust zijn gesteld. Een autobrug van de 
Oegstgeesterweg naar de Hugo de Vrieslaan zou dit stukje groen verder versnipperen, de 
soortenrijkdom verder onder druk zetten, de net gerealiseerde wandelverbinding doorsnijden 
en de concentraties fijn stof (PM10, PM2.5) en uitlaatgassen verhogen. En allemaal onnodig 
want de wijk functioneert uitstekend zonder nog een extra auto-ontsluiting. 

Er is nu reeds veel meer verkeer op de Haarlemmerweg (het gedeelte ten Noorden van de 
spoorlijn) dan waar deze weg op berekend is. Ook word er veel te hard gereden en is de 
situatie voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen onveilig. De voorgenomen autobrug 
zal nog meer verkeer aanzuigen over de Haarlemmerweg, zeker als in de nabije toekomst ook 
het Groenoordterrein een woonbestemming krijgt. Dit zal de leefkwaliteit van onze wijk 
verder aantasten dan verantwoord is en geluidsoverlast geven. Ook daar maken wij bezwaar 
tegen.

Wij verzoeken om het volgende: 
Een besluit te nemen dat er geen woonboten gedwongen verplaatst zullen worden voor de 
uitvoering van het plan. 
Het ontwerpbestemmingsplan zodanig te wijzigen dat onze ligplaatsen behouden en 
gegarandeerd blijven op de plek waar ze al zolang als wij er wonen zijn. 
Het gebied in de zuidelijke punt van de IJsbaan bij de bocht in de Oegstgeesterweg dat nu 
op de op de ontwerp plankaart staat ingetekend met bestemming brug te schrappen uit het 
plan, dat wil zeggen, dat gebied niet te bestemmen voor een brug. Wij doen u daarbij de 
suggestie aan de hand dat u het plan zo kan wijzigen dat een eventuele (fiets)brug het 
trace van de oude bouwbrug kan volgen in plaats van het nu voorziene trace, zodat er geen 
woonboot voor hoeft te wijken. 
Het plan zo te wijzigen dat de woon- en leefkwaliteit (natuur, uitzicht, luchtkwaliteit, 
geluid) voor ons verbetert of tenminste gelijk blijft in plaats van verslechtert. 

Dr. J.P. van der Sluijs   Haarlemmerweg 118, 2334 GD, Leiden 
T. van der Heijden    Haarlemmerweg 120, 2334 GD, Leiden 
T.G. Erades    Haarlemmerweg 120, 2334 GD, Leiden 
M.C. Erades-de Grebber  Haarlemmerweg 121, 2334 GD, Leiden 
W.I. Erades    Haarlemmerweg 121, 2334 GD, Leiden 
W. de Grebber (jr)   Haarlemmerweg 122, 2334 GD, Leiden 
W. de Grebber   Haarlemmerweg 123, 2334 GD, Leiden 

Bijlagen:  
- Luchtfoto google-earth 
- Luchtfoto uit 2002 + luchtfoto uit 2002 met kennelijk bedoeld trace brug door ons ingetekend 
- Verslag bijeenkomst klankbordgroepen Overveer en woonbootbewoners dd 18 januari 1996 



Bijlage 1: Luchtfotos Googlearth (2006) 

Detailfoto: Onze vijf woonboten en onze vaste ligplaatsen zijn voor de duidelijkheid 
omcirkeld.  

Overzichtsfoto: links onder de bocht in de Oegstgeesterweg. (Bron: Google Earth, 2006) 



Situatie in 2002 met de tijdelijke bouwbrug



De gele lijn is ruwweg het trace voor de brug dat wij afleiden uit het ontwerpbestemmingsplan
(de luchtfoto is de situatie zoals die was in 2002)













Leidsch Dagblad, 18 januari 1996



Leids Nieuwsblad, 23
januari 1996



Leidse post 1996
week 4


