Revitalisatie winkelcentrum

de Kopermolen
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vormen een belangrijke
ambitie. Uitgangspunt is het
gebiedspaspoort Hart van de
Merenwijk dat is vastgesteld
en het Handboek kwaliteit
openbare ruimte van de
gemeente Leiden.
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en inrichtingselementen in de
buitenruimte.
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Denk en doe mee! We
zijn benieuwd naar uw
mening en kijken ernaar uit
om er samen iets moois van te
maken!
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Plangebied,
gebiedspaspoort

Huidige situatie plangebied,
herinrichting openbare ruimte

Gebiedspaspoort - uitkomst van een eerder participatie traject

Extra laag mogelijk
(wonen, voorzieningen)
op hoek winkelcentrum
met zicht op het park
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Met deze tentoonstelling
informeren wij u over de ambities
van de aanstaande revitalisatie
van het winkelcentrum en de
herinrichting van het omliggende
openbaar gebied. Het ‘POP-UP
PLEIN’ vormt een eerste stap om
meer verblijfskwaliteit en groen
toe te voegen en geeft u de
mogelijkheid om mee te denken
over toekomstige materialen
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Komt u hier shoppen? Bent u
ondernemer? Werkt of woont u in
de buurt?
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Winkelcentrum de Kopermolen is
toe aan renovatie. Van der Vorm
Vastgoed en de gemeente Leiden
hebben ambitieuze plannen om
het winkelcentrum grondig te
revitaliseren. Vergroening en
verduurzaming van het gebouw
en de omliggende buitenruimte
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Huidige Situatie
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Wordt meegenomen
bij de herinrichting

Huidige boomsoorten op locatie

Geen bebouwing
in het park
LEGENDA - Mogelijke ontwikkelingen:
Bebouwingshoogten
1 laag (

= extra laag mogelijk)

2-4 lagen (nieuwbouw: maximaal 4 lagen)
6-9 lagen (nieuwbouw: maximaal 8 lagen)
max 18 lagen
Bestaande bebouwing
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Nieuwbouw/vervanging
Onderzoek vergroenen, verduurzamen en toegankelijk maken dak
Onderzoek woningen, winkels, voorzieningen & gebouwd parkeren
Aanpak en vergroenen openbare ruimte irm (aangrenzende) projecten
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Verblijfs-/ontmoetingsplek
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Paardenkastanje

Sierpeer

Linde

Zoeklocatie ondergronds/gebouwd parkeren
Verbeteren entrees winkelcentrum

W

Vergroenen route
Verplaatsen verblijfs-/ontmoetingsplek
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Papiermolen

Verduidelijken overgang laad- en losstraat/openbare ruimte
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Nieuwbouw mogelijk op
bestaande plein
maximaal 2 lagen
Vernieuwen Ketelmeerlaan
en openbare ruimte met
ondergronds parkeren

Wonen
Voorzieningen/winkels
Plangrens

Vervolg

Ketelmeerlaan

Geen bebouwing

Nieuwbouw mogelijk
maximaal 18 lagen

Verschuiven bouwgrens

Mogelijke uitbreiding
winkelcentrum

Notities:

m

Als gemeenteraad dit gebiedspaspoort heeft goedgekeurd, geldt dit
als toetsingskader voor de nieuwe ontwikkelingen. Alle plannen voor
het hart van de Merenwijk moeten dan aan dit gebiedspaspoort
voldoen.
Na het vaststellen van het gebiedspaspoort door de gemeenteraad,
wordt het plan door de verschillende eigenaren verder
uitgewerkt (haalbaarheidsstudie, stedenbouwkundig plan). Het
stedenbouwkundig plan wordt in overleg met de Merenwijkers
opgesteld. Het gaat dan onder andere over de positie en uitstraling
van de nieuwbouw en de inrichting en vergroening van de openbare
ruimte. Ook moet het bestemmingsplan aan de ontwikkelingen
worden aangepast.

Denk en doe mee!
Deel uw mening, stel uw
vragen of voor meer informatie
kijk op…

doemee.leiden.nl

BGSV

bureau voor stedenbouw en landschap

Ambitie
De ambitie is om in te zetten op
verduurzamen en vergroenen
door middel van verschillende
ingrepen op straatniveau,
op daken en aan de gevels
van gebouwen. Afhankelijk
van de locatie zullen één of
een combinatie van meerdere
ingrepen worden toegepast.
Alle ingrepen dragen bij aan
het behalen van de Sustainable
Development Goals (SDG) die
door de VN geformuleerd zijn. Bij
de herinrichting van het gebied
hanteren we de onderstaande
uitgangspunten:

1. Duurzaam in beheer en
2.
3.
4.
5.

6.

onderhoud
Duurzame beplanting en
materialen
Duurzame energie en
klimaatbestendigheid
Klimaatadaptatie en
waterberging
Biodiversiteit bevorderen
en aansluiten op lokale
natuurwaarden en kwaliteiten
Stimuleren sociale cohesie,
ontmoeting en gezondheid

Indicatoren uit de Sustainable
Development Goals (SDG)

WIJKPAARK
MERENWIJK

Op straatniveau

van 3% groen

naar 10% groen

Op daken

van 0% groen

naar 50% groen

Aan gevels
KETELM
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van 0% groen

AN

naar 30% groen

Voorbeeld ingrepen
Op straatniveau
Zitelementen &
groenvakken
Bijzondere
beplanting

Aan gevels

Op daken
Flexplekken en
barista koffie in
ontmoetingscentrum ‘het
Molencafé’

Hoogwaardige
bestrating
Wijkpark Merenwijk wordt doorgetrokken
door vergroening van het gebied

*De tekeningen zijn een verbeelding van de ambitie en zijn geen ontwerp. We nodigen u namelijk van
harte uit om mee te denken over de toekomstige inrichting van de buitenruimte rondom winkelcentrum
de Kopermolen. Dat kan onder andere via het participatietraject ‘Denk en doe mee’.

Groen dak - waterberging en verkoeling

Verbinding
met park

Tiny houses wonen op het dak

Parkeren onder
een groen
bladerdak

Duurzame zonneenergie opwekken

Groene gevels

Concept plantekening - nieuwe situatie*
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Mogelijke ingrepen
Voor de verschillende onderdelen
van de openbare ruimte leven
verschillende ideeën. Wij laten
hier met referentiebeelden een
aantal mogelijkheden zien. Waar
mogelijk hebben we bij het
benoemen van materialen en
inrichtingselementen zo goed
mogelijk aangesloten bij wat
wordt benoemd in het Handboek

kwaliteit openbare ruimte. We
zijn nu op zoek naar de beste
combinatie om de ambitie uit het
gebiedspaspoort te realiseren.

Groene gevels
Door toepassing van groene
gevels op bijv. de blinde
gevels van winkels, kan het
straatbeeld en de ruimtelijke
kwaliteit versterkt worden.
Groene gevels beschermen
het gebouw tegen
opwarming in de zomer
en isoleren in de winter.
Wanneer in de volle grond
geplant, kunnen de gevolgen
van droogte worden beperkt
door regenwater te laten
infiltreren.

We zijn benieuwd naar uw
mening! Het pop-up plein geeft u
een eerste mogelijkheid om mee
te denken over de inrichting van
de openbare ruimte.

Onderbeplanting

Fietsparkeren
Bomen en plantvakken
kunnen worden voorzien
van weelderige en kleurrijke
onderbeplanting. Dit zorgt
voor een groen straatbeeld
en beleving op ooghoogte.

4 seizoenen beplanting

Om ervoor te zorgen dat
mensen hun fiets veilig
kunnen stallen worden
mogelijkheden voor 2 soorten
fietsenstallingen bekeken. In
de uitwerkingsfase worden
de precieze plekken voor de
stallingen onderzocht en naar
de mogelijke alternatieven
gekeken.

Overige inrichtingselementen
Door de keuze voor
beplanting met verschillende
kleuren en bloeitijden zal
deze door het jaar heen
van kleur veranderen.
Groenblijvende soorten
zorgen jaarrond voor een
groen karakter.

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Zitelementen

Bomen in de straat
kunnen bij voorkeur in het
trottoir worden geplaatst.
Afvalbakken kunnen worden
geplaatst daar waar er
behoefte aan is, zoals in de
nabijheid van horeca en
winkels.

Vegetatiedaken en zonnepanelen
Het behouden van oude
bomen en toevoegen van
nieuwe (en daarmee extra
nestmogelijkheden) draagt
bij aan biodiversiteit in het
gebied. Bij beplantingskeuze
wordt rekening gehouden
met aanwezige diersoorten
en met voorkeur gekozen
voor inheemse soorten.

Vegetatie op de platte daken
geplant vertraagt de afvoer
van regenwater en beperkt
hittestress. Daarnaast is het
plaatsen van zonnepanelen
(opwekken van duurzame
energie) goed te combineren
met een vegetatiedak.
Deze worden uit het zicht
geplaatst.

Dakakker

Zitmeubilair kan worden
geplaatst op plekken
waar er behoefte aan is.
Uitgangspunt is hoge
kwaliteit zitelementen, in
principe uit het Handboek
openbare ruimte, of
vergelijkbaar alternatieven
(zie ook pop-up plein).

Bestrating

Toepassing van dakakkers op
het winkelcentrum draagt
bij aan versterking van de
relatie mens en natuur. Ze
kunnen een ontmoetingsplek
worden voor direct
omwonenden, bijdragen
aan voedselproductie en
versterken de biodiversiteit.

Begroeide pergola en plantvakken op parkeerplaats
Voor de inrichting van de
straat is eenduidigheid
belangrijk en willen we
beproefde materialen en
formaten gaan gebruiken.
Gebakken materialen,
natuursteen, en een
eigen uitstraling creëren
door het toevoegen van
bijzondere objecten (zoals
de boomroosters in de
binnenstad) behoren tot de
mogelijkheden.

Het bladerdak van een
begroeide pergola zorgt voor
verkoeling voor winkelend
publiek en de auto’s,
minder zicht op de auto’s
en een groen aanzicht voor
omwonenden. Daarnaast
zijn bloeiende bloemen
aantrekkelijk voor vogels en
insecten.
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Pop-Up Plein
De tijdelijke inrichting van het
POP-UP PLEIN bij de entree
aan de Ketelmeerlaan biedt
een kijkje in de toekomst van
Winkelcentrum de Kopermolen.
Hier ziet u verschillende
bestratingsmaterialen,
mogelijkheden voor zitelementen
en voorbeelden van de beplanting
die als voorbeeld kunnen dienen.
Het bestratingsvlak toont vier
verschillende soorten gebakken

klinkers en twee soorten
natuursteen. Voor de definitieve
inrichting van de openbare ruimte
zullen we een selectie maken
uit bijvoorbeeld deze soorten.
Door middel van natuursteen
accenten of belijning kunnen we
verbijzonderingen aanbrengen in
de bestrating.
Vraag ons gerust voor meer
informatie.

Pavonia roodpaars

Limousin
nostalgie (geel)

De antraciete/
donkergrijze klinker

Incana
(donkerbruin),
uit de binnenste
beter mix

Mix van pavonia
rood-paas
& antraciet/
donkergrijs

Zweeds graniet of Luikse
keien als omsluiting van
de bestratingsvakken

4 soorten gebakken klinkers

Strak graniet natuursteen
tussen bestratings-vlakken

Banken

Andere bestrating en inrichtings opties

Impressies

*

*De tekeningen zijn een verbeelding van de ambitie en zijn geen ontwerp. We nodigen u namelijk van
harte uit om mee te denken over de toekomstige inrichting van de buitenruimte rondom winkelcentrum
de Kopermolen. Dat kan onder andere via het participatietraject ‘Denk en doe mee’.
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