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Leidschendammers 
verdienen een 
centrum waar ze 
elkaar kunnen 
ontmoeten

Beste mensen, 

Ik ben blij dat het zo goed gaat 

met het ontwikkelen van het 

Leidschendamse centrum. Min-

stens één keer per week ga ik op 

de fiets langs het Damplein om 

te kijken hoe de bouwwerkzaam-

heden erbij staan. Ik verheug me 

nu al op het moment dat de 

bouwsteigers weggehaald wor-

den en al die mooie panden met 

hun kleuren tevoorschijn komen. 

Alom hoor ik positieve geluiden, 

en ik geloof ook dat iedereen nu 

inziet dat het echt de goede kant 

op gaat. Ook bij winkeliers en 

horecaondernemers, die een be-

langrijke succesfactor vormen, is 

het elan nog steeds groeiende. 

En regelmatig tonen nieuwe on-

dernemers hun belangstelling in 

Leidschendam Centrum. Daarom 

is het goed dat de stimulerings-

regeling voor ondernemers, 

waarover elders in deze nieuws-

brief meer staat, wordt voortge-

zet. Al met al zijn er enorm veel 

mensen bereid om hun schou-

ders te zetten onder deze grote 

klus, die de ontwikkeling van het 

Leidschendamse centrum toch 

is. Ik ben daar blij om, want de 

Leidschendammers verdienen 

een centrum waar ze elkaar kun-

nen ontmoeten.

Marcel Houtzager

projectwethouder
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Informatie

Informatiecentrum DamLounge 

is te vinden op Damlaan 40a. 

Hier kunt u alle informatie krij-

gen over de plannen met het 

vernieuwde centrum van Leid-

schendam. Er is onder andere 

een maquette die een indruk 

geeft van het toekomstige cen-

trumgebied. 

Openingstijden
De DamLounge is geopend van 

maandag tot en met donderdag 

van 14.00 tot 17.00 uur.

Website
Op de website www.leidschendam-

centrum.nl. staat informatie over 

de vernieuwing van het centrum 

van Leidschendam. Over de actu-

ele stand van zaken, en over ver-

dere plannen. Via deze website 

kunt u zich ook aanmelden als 

belangstellende voor de komen-

de nieuwbouwprojecten.

 

Wist u dat?
Er is een digitale nieuwsbrief voor 

Leidschendam Centrum. U kunt 

zich hiervoor aanmelden via 

www.leidschendamcentrum.nl.

Contact opnemen?
Hebt u vragen naar aanleiding 

van deze nieuwsbrief? Wij beant-

woorden ze graag!

Informatiecentrum DamLounge

Damlaan 40a 

2265 AN Leidschendam

T (070) 300 9311

E info@leidschendamcentrum.nl

Colofon
Dit is een uitgave van de geza-

menlijke partijen die meewerken 

aan de vernieuwing van Leid-

schendam Centrum.

Tekst: Jon Marrée Tekst en 

Suggestie, Kockengen

Eindredactie: Projectbureau 

Leidschendam Centrum

Fotografie: Dune Agency, Den 

Haag. Michel Groen Fotografie, 

Voorburg

Productie: Plan B grafische 

dienstverleners, Haarlem

Oplage: 1.500 exemplaren

Mei 2011 

Aan de inhoud van deze nieuws-

brief kunnen geen rechten wor-

den ontleend.

Kopers Damplein verheugen zich op hun woning
De familie Cramer is koper van het eerste uur van een woning aan het nieuwe 

Damplein. Kort geleden konden ze hun appartement voor het eerst bezichti-

gen. “Hier leven we al heel lang naartoe.”

“We kochten ons appartement een 

jaar of drie geleden, louter afgaand op 

de tekening”, zegt Jan Cramer. “Het 

ligt in gebouw Molenzicht, tegenover 

de supermarkt, op de bovenste verdie-

ping. Toen we er met de rondleiding 

voor het eerst waren, kregen we een 

goede indruk van de lichtinval en het 

uitzicht. De ramen kun je helemaal 

open draaien, ideaal voor in de zomer. 

We hebben aan de binnenkant van het 

plein ook een gezellig balkon. Hoewel 

er in het huis nog geen binnenmuren 

staan, hebben we het in ons hoofd 

toch al ingericht. We hebben al een 

keuken en een badkamer uitgezocht.” 

Gezellige buurt
Meer dan drie jaar geleden behoor-

den ze tot de eersten die een koop-

contract sloten. “Wij zijn al wat ou-

der en willen graag gelijkvloers 

wonen. Ook is ons oude huis te groot 

geworden.” Als een van de grootste 

pluspunten van hun toekomstige huis 

noemt Cramer de buurt. “Het gaat 

straks echt gezellig worden, daar zijn 

we van overtuigd. Met alle horeca, 

terrasjes en winkels in de omgeving. 

We hoeven maar even de lift naar be-

neden te nemen en het plein over te 

steken, en we zijn al bij de bakker.” 

Ook de aanwezigheid van een eigen 

parkeerplaats in de ondergrondse 

parkeergarage ziet Cramer als een po-

sitief punt. “Aankomende zomer word 

ik 65 en dan stop ik met werken. In 

ons nieuwe huis ga ik dan een heel 

nieuwe levensfase in. Ik verheug me 

er nu al op.”

Oplevering Kwadrant
Het bouwplan Kwadrant van ING Real 

Estate is eind februari opgeleverd. Er 

staan nu 21 huurappartementen, ver-

der zijn er 34 parkeerplaatsen en 810 

vierkante meter bedrijfsruimte. Kwa-

drant ligt op de hoek van de Oude 

Trambaan, J.S. Bachlaan en Voor-

burgseweg.  Elke donderdagmiddag 

van 14.30-16.30 uur is de modelwo-

ning geopend op nummer 9.

Kerk past straks naad-
loos in het vernieuwde 
centrum
Sinds maart 2010 wordt er groot on-

derhoud verricht aan de Petrus en 

Pauluskerk aan de Sluiskant. De kerk, 

die uit 1890 dateert, is een rijksmonu-

ment. Het afgelopen jaar is het nodige 

voeg- en metselwerk hersteld. Ook zijn 

de glas-in-lood ramen, dakgoten, klok-

kenstoel en wijzerplaten gerestau-

reerd. De voorgevel en de klokkento-

ren zijn nu klaar, en de steigers 

verhuizen naar de tuinkant van de 

kerk. Voorjaar 2012 moet het gebouw 

klaar zijn en naadloos passen in de 

verbetering van het centrumgebied. 

Met de restauratie is 1,6 miljoen euro 

gemoeid. 650 duizend euro daarvan 

bestaat uit rijkssubsidie. Het overige 

bedrag, bijna een miljoen euro, is 

door de parochie zelf bijeen gebracht. 

Aan de Landscheidingstraat 

wordt gewerkt aan de plannen 

voor 24 huurappartementen met 

ieder een oppervlak van onge-

veer 70 vierkante meter, gericht 

op de mensen met een smalle 

beurs. De eigenaar  ervan is wo-

ningcorporatie WoonInvest. De 

ontwikkeling van het plan wordt 

uitgevoerd door de Ontwikke-

lingscombinatie Leidschendam 

Centrum, een samenwerking 

tussen Bouwfonds Ontwikkeling 

en Schouten de Jong Projectont-

wikkeling B.V. De appartementen 

zijn vier bouwlagen hoog. Ze 

worden met baksteen opgemet-

seld, met mooie, ambachtelijk 

gedetailleerde gevels. Aan de 

Rijnlandstraat krijgt een deel 

van de gevels wit stucwerk. On-

der de appartementen is er op 

maaiveldniveau voor iedere wo-

ning een eigen parkeerplaats.  

De start van de bouw wordt ver-

wacht in het eerste kwartaal van 

2012, de oplevering medio 2014.

Huurappartementen 

aan de  

Landscheidingstraat

Familie Cramer

Bouwplan Kwadrant

Petrus en Pauluskerk nu in de steigers

‘Leidschendam Centrum verdient 
een bijzondere beeldengroep’

“Leidschendam Centrum verdient het 

om een beeldengroep te krijgen”, 

vindt geboren Leidschendammer Igo 

van Bohemen, die hier dan ook het 

initiatief voor heeft genomen. De be-

oogde plaats is de Sluiskant, direct 

aan het water, naast de noordelijke 

sluisbrug. Op die plek werden vroeger 

schepen over de dam getrokken. Een 

speciaal mechaniek hiervoor was een 

zogeheten overtoom, die voor een 

deel bestond uit grote draaiende rade-

ren. Zo’n overtoom stond tot 1648 bij 

de sluisbrug, maar hij is nooit in ge-

bruik genomen. De steden Gouda en 

Dordrecht waren er fel tegen, omdat 

Igo van Bohemen

Het is nu nog een onopvallend plekje in het Leidschendamse centrum. 

Maar straks verrijst op de hoek van de Damlaan en het Damplein een 

fraai appartementencomplex, met winkelruimte op de begane grond, en 

daarboven vijf appartementen van 75 tot 90 vierkante meter. “De afwer-

king is hoogwaardig, met houten kozijnen, mooie deuren, luxe sanitair 

en tegelwerk, en een fraaie keuken. Alle woningen hebben op het dak 

van het pand een eigen terras met kitchenette. 

Een ideale plek voor de werkende alleenstaande, midden in de gezellig-

heid van Leidschendam Centrum. Met eigen parkeerplaats in de parkeer-

garage onder het Damplein”, aldus Rob de Raad van Bouw – en aanne-

mersbedrijf Schouten. 

Vraagprijs van de appartementen ligt rond de 245 duizend euro v.o.n. De 

oplevering wordt in de zomer van 2012 verwacht. Meer informatie is te 

vinden op www.damlaan1.nl.

Damlaan 1 zeer geschikt voor de  
werkende alleenstaande

Damlaan 1

Start verkoop Plaspoelstraat
Dit kwartaal is de verkoop van het 

bouwplan Plaspoelstraat gestart. Ne-

gentien tuinwoningen, vier statige 

herenhuizen en vijf terraswoningen 

staan op stapel. Er komen ook negen-

tien huurappartementen. 

De Plaspoelstraat bevindt zich mid-

den in het centrum, tussen de Pla-

spoelkade en de Damlaan. Alle wo-

ningen hebben een tuin of terras en 

worden voorzien van duurzame ma-

terialen, zoals zinken goten en hou-

ten kozijnen. Verder is er parkeerge-

legenheid in een afgesloten garage. 

Meer over dit bouwplan op 

www.nieuwegrachtengordel.nl 

Toekomstige Plaspoelstraat

hierdoor een kortere vaarverbinding 

tussen Delft, Leiden en Amsterdam 

zou ontstaan en zij minder tolgelden 

konden innen. In 1492 kwam er zelfs 

een leger uit Gouda langs om de over-

toom te vernielen. Volgens Van Bohe-

men is dit een mooie gebeurtenis om 

in het kunstwerk vast te leggen. 

De beeldengroep moet een verzamel-

plek worden voor jong en oud, en een 

speelplek bieden aan kinderen. Van 

Bohemen heeft een speciale stichting 

opgericht om het beeld te kunnen fi-

nancieren. Iedereen is welkom om er 

financieel aan bij te dragen. Vier kun-

stenaars hebben de opdracht gekre-

gen een ontwerp te maken. Het is de 

bedoeling om in de ontwerpkeuze ook 

het oordeel van de inwoners te betrek-

ken. Medio 2012 moet het kunstwerk 

er staan.
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Vof zoekt ondernemers die het  
centrum ‘op de kaart willen zetten’

Niet iedere ondernemer komt voor de 

stimuleringsregeling in aanmerking. Er 

wordt gekeken of de betrokken onder-

neming een toegevoegde waarde 

heeft. Of de ondernemer naar verwach-

ting ook echt mensen gaat trekken. Of 

hij gaat samenwerken met de onderne-

mersvereniging. En of hij gaat meewer-

ken om het centrumgebied als sfeervol, 

bruisend stadshart op de kaart te zet-

ten. Plantinga: “We zijn al een tijd aan 

het werk om een bepaald type winkels 

in Leidschendam Centrum bij elkaar te 

De stimuleringsregeling voor onder-

nemers die zich in Leidschendam 

Centrum willen vestigen wordt voort-

gezet. “Dat is belangrijk”,  zegt cen-

trummanager Monique Plantinga. 

“De regeling, die onder andere een 

tegemoetkoming geeft in kosten voor 

verbouwen, verhuizen, inrichting en 

marketing, heeft het afgelopen jaar 

verschillende ondernemers in het 

Leidschendamse centrum weten te 

interesseren.”

brengen. Zodat we bijvoorbeeld een 

complete vershoek krijgen. Winkels 

voor dagelijkse boodschappen zijn be-

langrijk. Die trekken immers elke dag 

weer mensen naar het gebied.” Volgens 

haar is er, ondanks de economisch 

moeilijke tijden, bij ondernemers nog 

steeds genoeg interesse in het Leid-

schendamse centrum. “Maar een win-

kelgebied ontwikkelen is echt een lan-

getermijnproces. Over een jaar of twee 

kun je de gewenste ontwikkelingen pas 

echt werkelijkheid zien worden.”  

Ontwerp openbare ruimte bijna klaar
Het definitieve ontwerp voor de 

inrichting van de openbare ruimte 

van Damplein en sluisgebied is 

bijna klaar. Er zijn twee inrich-

tingsplannen: één voor het bin-

nenste gedeelte van het Damplein en 

één voor het overige gebied. Deze 

plannen geven aan hoe het er buiten 

op straat uit gaat zien. Het definitie-

ve ontwerp is gemaakt in samen-

spraak met onder andere de gemeen-

te, ondernemers, de beleggingspartij, 

en hulpdiensten. Naar verwachting 

wordt het nog vóór de zomer vastge-

steld. Na de zomer begint de uitvoe-

ring. Die gaat telkens in kleine ge-

deelten, hand in hand met het 

opleveren van de woningen op het 

Damplein.

In het inrichtingsplan staat ook hoe 

de winkels en horecagelegenheden 

bevoorraad moeten worden. Uit-

gangspunt is dat er zo min mogelijk 

overlast moet zijn van ladende en 

lossende vracht- en bestelauto’s. 

Daarom is aanrijden, laden en los-

sen alleen op bepaalde tijden toe-

gestaan. Het binnenste gedeelte 

van het Damplein blijft te allen tij-

de geheel autovrij.

Winkelen op een plein met 
een haast Italiaanse sfeer
Sinds vorig jaar is particulier belegger Emile Gassler eigenaar van de be-

oogde winkelruimtes op het nieuwe Damplein. Met een totaaloppervlak 

van ongeveer 2.850 vierkante meter gaat het hierbij om zo’n achttien win-

kels. Gassler toont zich overtuigd van de mogelijkheden van het nieuwe 

Damplein. “De locatie is goed, zeker met het sluisgebied in de nabijheid. 

Het wordt in de zomer ongetwijfeld een levendig toeristisch gebied. Ook 

het feit dat je onder het Damplein gemakkelijk en gratis kunt parkeren 

weegt voor mij zwaar.”

Biologische supermarkt
Gassler ziet een knus, intiem 

Damplein voor zich, met een haast 

Italiaanse sfeer. “Ik kan me heel 

goed voorstellen hoe het er straks 

zal zijn. Maar hoe het in werkelijk-

heid wordt is nog spannend, want 

er moet nog wel het een en ander 

gerealiseerd worden.” Daarmee 

doelt hij onder andere op de acht-

tien winkels waarvoor hij op zoek 

is naar winkeliers. Dat zoeken doet 

hij samen met Frisia Makelaars, 

dat goed bekend is in de regio. Bij 

het selecteren van gegadigden 

gaat hij uit van de brancherings-

plannen die verschillende advies-

bureaus de afgelopen jaren in op-

dracht van de gemeente en de Vof 

gemaakt  hebben. “Het wordt voor-

al een plein voor de dagelijkse 

boodschappen. Mij lijkt het leuk 

als er een traiteur en een biologi-

sche supermarkt komen, naast de 

bakker, drogist, viswinkel en kiosk. 

Alles moet een kwaliteitsgevoel 

oproepen.”

Tot nu toe is er bij winkeliers re-

delijk veel belangstelling voor 

een plekje op het nieuwe 

Damplein. Het eerste huurcon-

tract is al afgesloten. Met bakkerij 

Remmerswaal, die er de mooiste 

bakkerswinkel van Nederland wil 

vestigen. Over een jaar moeten 

alle huurcontracten getekend 

zijn. Daarover is Gassler optimis-

tisch. “Ik geloof zeker dat dit gaat 

lukken.”

Emile Gassler

Monique Plantinga, centrummanager

Klein Fornuis voor verse producten en persoonlijke aandacht
Restaurant Klein Fornuis, gesitueerd 

in een knus pand aan het Sluisplein, 

is een nieuwkomer in het Leidschen-

damse centrum. En volgens recensen-

ten een regelrechte aanwinst. Eige-

naar George Longhitano en chef-kok 

Peter van der Wilk bevestigen dat 

hun zaak, die in januari startte, tot 

nu toe geen gebrek aan klandizie 

heeft gehad. “Het was qua drukte een 

gekkenhuis”, zegt Longhitano. “Maar 

wat wil je? Wat wij bieden, had je 

hier in de omgeving nog niet. Een uit-

stekende Franse keuken, zonder poes-

pas.” Van der Wilk, die behalve chef-

kok in het restaurant ook eigenaar is 

van cateringbedrijf Klein Fornuis, 

somt met plezier zijn favoriete ge-

rechten op. “En we wisselen de kaart 

elke zes weken. Voor een restaurant 

is dat vaak. Het komt omdat we graag 

mee gaan met wat de verschillende 

seizoenen aan producten te bieden 

hebben. Alles bij ons is immers vers.”

Schouders eronder
Longhitano koos mede voor deze lo-

catie omdat de plek mooi gelegen is, 

aan een wandel- en fietsroute. Ook 

de intimiteit van de ruimte spreekt 

hem aan. “Dan kun je in de bedie-

ning, die ik zelf voor mijn rekening 

neem, gemakkelijk persoonlijke aan-

dacht aan de klant schenken.” Wie 

aan een tafel bij het raam zit, ziet 

aan de overkant van de sluis de 

bouwsteigers van Damplein en Sluis-

kant. 

Niet alleen de mooi plek was reden 

zich hier te vestigen voor Loghitano. 

Daar heeft ook zeker de stimule-

ringsregeling voor ondernemers van 

de Vof aan bijgedragen. Deze rege-

ling stelt hem mede in staat kwalita-

tief de juiste accenten in zijn onder-

neming te leggen. Longhitano is 

positief gestemd over de ontwikke-

lingen in het centrumgebied. “Als 

alles straks klaar is, wordt het hier 

heel aantrekkelijk.” Ook de samen-

werking met de collega-onderne-

mers noemt hij veelbelovend. ‘Ik 

heb er nog niet veel tijd voor gehad, 

maar het is te merken dat er een 

groep mensen is die de schouders 

eronder wil zetten. 

George Longhitano en chef-kok Peter van der Wilk

Terrasmeubels aan de sluis 
straks ‘familie’ van elkaar

Vanwege het water, de horeca met 

zijn terrassen en de passantenha-

ven wordt het sluisgebied straks de 

grote trekpleister van Leidschen-

dam Centrum. Het is de bedoeling 

dat het straatbeeld in het hele cen-

trumgebied rustig en authentiek is. 

Daarom moet er ook bij de terras-

sen aan de sluis geen allegaartje 

ontstaat van kleuren, meubilair, en 

reclame-uitingen. Terrasmeubilair, 

parasols, windschermen en terras-

verwarming van de verschillende 

terrassen zouden ‘familie’ van el-

kaar moeten zijn en zoveel mogelijk 

kwaliteit moeten uitstralen. 

Goede ideeën
De gemeente wil hier graag regels 

over opnemen in het horeca- en ter-

rasbeleid. Om daarover op een pret-

tige manier met betrokken onderne-

mers en adviseurs in gesprek te 

gaan, hebben gemeente en Vof on-

langs een gezamenlijke excursie 

naar de Delftse binnenstad georgani-

seerd. Goede en minder goede voor-

beelden werden bekeken en met el-

kaar besproken. Het was een 

inspirerende dag, waarbij zowel de 

ondernemers als de Vof, gemeente, 

en welstandscommissie goede idee-

en opdeden. Op basis van dit alles 

stelt de gemeente welstandscriteria 

op waar straks de terrassen rond de 

sluis, maar ook op de Damlaan, 

Damplein en elders in de gemeente 

aan moeten voldoen. Deze nieuwe 

regels worden in verband met de 

inspraakprocedure naar verwach-

ting vanaf medio mei voor ieder-

een ter visie gelegd.

Passantenhaven
Voor de passantenhaven aan de Sluis-

kant is er een nieuw ontwerp. Daarbij 

komen er ongeveer tien ligplaatsen 

met overnachtingsmogelijkheid ter 

hoogte van de kerk. Dit komt overeen 

met wat er in het gemeentelijke be-

stemmingsplan staat. Schepen die 

voor de sluis wachten, komen vrijwel 

midden in de Vliet te liggen, en heb-

ben geen verbinding met de kade. De 

passantenhaven moet voorjaar 2012 

klaar zijn.

Huidige terrassen rond de Sluis.

Lancering campagne  
‘Nieuwe Grachten Gordel’

In april heeft de Ontwikkelingscombina-

tie Leidschendam Centrum  de nieuwe 

gebiedspromotiecampagne ‘Nieuwe 

Grachtengordel’ gelanceerd. Onderdeel 

van de campagne is een website met 

informatie over de ontwikkeling van 

de woningen en commerciële ruimten 

in Leidschendam Centrum. Daarnaast 

geeft de site ook informatie over voor-

zieningen en recreatie, en kan men er 

3D-impressies en brochures bekijken. 

Met de campagne willen de projectont-

Wethouder Houtzager lanceert website Nieuwe Grachten Gordel op 16 april

Bouw Damplein gaat naar wens
De bouw op het Damplein is op 

schema. De afgelopen maanden zijn 

de laatste stukken ruwbouw (onder 

andere beton storten) afgerond, en 

kon de betonbekisting worden wegge-

haald. Er hoeft nu vrijwel geen beton 

meer gestort te worden. Ook is er de 

afgelopen maanden volop gemetseld. 

Momenteel wordt aan alle bouwblok-

ken tegelijk gewerkt. Daarbij ligt Mo-

lenzicht, het gebouw tegenover de su-

permarkt, op kop. Medio mei worden 

hier de steigers laag voor laag weg-

gehaald, en is er vanaf de straat een 

fraai zicht op het pand. Voor Molen-

zicht staat dan nog de afbouw op het 

programma: onder andere het plaat-

sen van de binnenwanden, dekvloe-

ren aanbrengen, en het tegelwerk. 

Naar verwachting wordt Molenzicht 

rond de jaarwisseling opgeleverd. Dit 

is mede afhankelijk van het moment 

waarop de nutsbedrijven kabels en 

leidingen aanleggen en de bestrating 

gereed is. Ook speelt het weer daarbij 

een rol.

wikkelaars Leidschendam Centrum op 

de kaart zetten als een gezellig, water-

rijk en levendig gebied. Sloepen met 

gezinnen die door de grachten varen, 

individuele grachtenpanden, chique 

appartementen, herenhuizen nabij het 

water, evenals gezellige volle terrassen 

langs de kades zijn belangrijke steek-

woorden. Meer over deze campagne 

is te vinden op www.nieuwegrachten-

gordel.nl.

Je thuishaven
     aan de Vliet

Een compleet overzicht van alle
nieuwbouwontwikkelingen in Leidschendam Centrum

www.nieuwegrachtengordel.nl 

Wonen in de

van Leidschendam-Voorburg

Nieuwe
Grachten
Gordel 

• Chique herenhuizen
• Luxe appartementen
• Individuele grachtenpanden
• Temidden van veel groen en water
• Volop winkels en nieuwe voorzieningen

Brochure Nieuwe Grachten Gordel

Bouw Damplein gaat naar wens


