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De bewonersavond op 8 december stond in het teken van de buitenruimtes rondom het project Vondel en de Zwaan. Enerzijds is het natuurlijke 
aspect, zoals de invulling van de parken en al het groen rondom de gebouwen, besproken, en anderzijds het parkeren en de invulling van 
de Vondellaan en de Gerard Brandtstraat. Om de aanwezigen van de juiste informati e te voorzien waren naast projectontwikkelaar Fransje 
Sprunken ook verkeerskundig adviseur Joost Klimbie en de landschapsarchitecten Richard Koek (Rijnboutt ) en Frank Kalshoven (Gemeente 
Leiden) aanwezig. Deze bewonersavond vond door de situati e rondom het Coronavirus helaas online plaats. Om toch voor een zo interacti ef 
mogelijke sessie te zorgen was het mogelijk via Zoom of YouTube vragen te stellen of opmerkingen over het plan bespreekbaar te maken.

Landschap
De wens van aanwezigen op eerdere en ook deze bewonersavond is een natuurlijke uitstraling van het project. Daarnaast wordt de voorkeur 
gegeven aan een robuustere sti jl voor de invulling van de groene ruimtes. De landschapsarchitecten kunnen zich hierin vinden en geven aan 
dat er verschillende groene ruimtes zijn rondom de bebouwing met een eigen identi teit. Deze identi teit heeft  te maken met hoe de structuur 
van de stad hierop aansluit. De hoeveelheid groen wat erbij zal komen zal zijn rond de 5500m2, wat ongeveer gelijk staat aan een voetbalveld. 
Omwonenden geven aan enthousiast te zijn met de groene plannen. Niet alleen groene kleur, maar ook ecologische bijdrage hiervan. Daarnaast 
zijn zij te spreken over de verbinding tussen het Vossiuspark en Kop park Kweeklust. Wel wordt de vraag gesteld hoe Kop park Kweeklust groen 
gemaakt kan worden met relati ef weinig schaduw. Hier wordt door de landschapsarchitecten aangegeven dat een de keuze voor een goede 
onder-beplanti ng hierin cruciaal zal zijn.

Invulling Vondellaan en Gerard Brandtstraat
De Vondellaan en de Gerard Brandtstraat zullen een wat andere inrichti ng krijgen. De uitgang van de parkeergarage zal direct aansluiten 
aan de Vondellaan. Uit de parti cipati e is gebleken dat bewoners achter dit plan staan. Op deze manier zullen er minder verkeersbewegingen 
plaatsvinden door de Gerard Brandtstraat. Daarnaast wordt er een middenberm gecreëerd op de Vondellaan om het oversteken veiliger 
te maken en hiermee zal er ook meer groene beplanti ng bijkomen. De bushaltes zullen hierdoor direct aan de straat komen. Uit de 
verkeerssimulati e is gebleken dat dit niet voor opstoppingen in het verkeer zal zorgen. In de Gerard Brandtstraat zal er een keuze gemaakt 
moeten worden of de kabels en leidingen verlegd zullen worden. Van deze keuze hangt weer de invulling van de berm af. Dit volgt later.

Op de parkeerplaatsen die zullen worden aangelegd rondom het project zal er geen sprake zijn van gereguleerd parkeren. Vraag vanuit bewoners 
is of deze parkeerplekken hierdoor in beslag genomen zullen worden door bezoekers van Naturalis. Het antwoord hierop is dat het kleine, 
verscholen parkeerplaatsen worden, welke niet aantrekkelijk ogen. Daarnaast laat Naturalis ook een eigen parkeergarage maken dus zal dit 
probleem verholpen zijn. Als laatste zullen er genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s aanwezig zijn om het gebruik hiervan te sti muleren.

Deze bewonersavond van Vondel en de Zwaan was een groot succes, desondanks dat het genoodzaakt online plaats heeft  moeten vinden. 
Hopelijk kunnen we elkaar de volgende keer weer in het echt ontmoeten, zodat we niet afh ankelijk zijn van de internetverbinding. Gezamenlijk 
met de Gemeente Leiden en het projectt eam gaan we nu verder met het uitwerken van de plannen. De volgende bewonersavond staat gepland 
op 30 maart 2022 en we verwelkomen u dan graag weer!


