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Aanleiding 

Op de voormalige AKB Longs locatie komt Omega Leiden, een 
kenmerkend kopstuk aan de Lammenschansweg 132 in Leiden. 
Dit woningbouwproject omvat 114 vrije sector appartementen 
waarvan circa 60 koopappartementen en circa 54 
huurappartementen, variërend van ca. 45m² tot 100m². Naast 
woningen komt er ook een daktuin, een plek voor commerciële 
ruimten en een inpandige parkeergarage. 
 
Eind 2020 wordt het bestemmingplan van Omega ter inzage 
gelegd. Ter voorbereiding hiervan heeft investeerder / belegger 
GREEN Real Estate de buurt geïnformeerd over de plannen van 
het project. 
 

Communicatie 

Op 10 september jl. organiseerde investeerder / belegger GREEN 
Real Estate een online informatiebijeenkomst voor bewoners en 
ondernemers in de omgeving van projectlocatie Omega aan de 
Lammenschansweg 132.  
 

Circa 3.350 omwonenden en ondernemers uit de buurt zijn via 
een huis aan huis brief uitgenodigd voor de 
informatiebijeenkomst en geattendeerd op projectwebsite 
www.omega-leiden.nl waar bewoners informatie kunnen vinden 
over het project en zich in kunnen schrijven voor de nieuwsbrief. 
Zestien bewoners hebben zich (d.d. 23 september) aangemeld om 
op de hoogte te blijven van het project. 
 
Bewoners zijn ook via de Wijkkrant Cronestein in augustus en in 
de nieuwsbrief van de VvE van Flat Cronestein in september op de 
hoogte gesteld van meerdere nieuwbouwprojecten op de 
Lammenschansdriehoek, waaronder project Omega. 
 
Aan de online bijeenkomst namen 15 bewoners deel op de avond 
zelf. Circa 26 mensen hebben de bijeenkomst teruggekeken via de 
projectwebsite. In totaal zijn er, tijdens de avond en van te voren 
via de website, zeven vragen gesteld. Alle gestelde vragen zijn 
verwerkt in het verslag van de avond. 
  
De online bijeenkomst is terug te kijken via www.omega-leiden.nl. 
Ook is de presentatie van de avond te downloaden op de website.  
 
 
 

http://www.omega-leiden.nl/
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Verslag online bijeenkomst 10 september 

Arjan Kaashoek, gespreksleider van communicatiebureau De 
Wijde Blik opent de avond. Guido van Elst, ontwikkelmanager bij 
GREEN Real Estate (verder te noemen: GREEN) stelt zichzelf en 
het bedrijf voor. GREEN beheert de vastgoedportefeuille van de 
familie Zeeman en achten het belangrijk om als investeerder en 
ontwikkelaar op de lange termijn betrokken blijven bij al hun 
projecten. Op de Lammenschansdriehoek is GREEN ook 
betrokken bij een aantal andere locaties, zoals het mboRijnland 
(eigenaar), Hestya Kanaalpark 141 (ontwikkelaar/belegger) en de 
Alphatoren (ontwikkeld voor Vesteda). 
 
Arjan legt vervolgens uit hoe bewoners vragen kunnen stellen 
tijdens de avond via een tijdelijk Whatsapp nummer. 
Daarna loopt Arjan het programma van de avond door en staat 
stil bij het doel van de avond. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
omgeving geïnformeerd over de ontwikkeling van project Omega 
en wordt er input opgehaald uit de omgeving. 
De buurt informeren en input ophalen is een belangrijke stap in 
het ontwikkelproces om de plannen te kunnen verfijnen.  
 

Proces en Planning 
 

Arjan licht de planning in meer detail toe.  
Op dit moment wordt het plan uitgewerkt aan de hand van de in 
2019 vastgestelde Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek en 
wordt er toegewerkt naar een bestemmingsplan. Eind 2020 wordt 
het bestemmingsplan ter inzage gelegd gedurende zes weken. Aan 
het begin van de zomer van 2021 is het definitieve ontwerp / plan 
voor Omega gereed en volgt er een nieuw participatiemoment 
voor de buurt.  
De omgevingsvergunningaanvraag wordt in de zomer van 2021 
ter inzage gelegd en rond deze tijd start ook de verkoop van de 
appartementen. 
 
Eind 2021 start de bouw en in het najaar van 2022 start de 
verhuur van de appartementen. In het najaar 2023 (naar de 
huidige planning) is het project opgeleverd. 
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Locatie 

Aan de hand van een luchtfoto van het gebied licht Guido toe waar 
Omega komt te liggen. 

 
Omega komt op de hoek van de Deltaweg en de 
Lammenschansweg tussen de Leen Bakker en de Kwikfit in. Het 
terrein is momenteel ingericht als een tijdelijk parkeerterrein voor 
de bouw van de YOURS-campus. 
 
Ontwikkelstrategie Lammenschans 

Omega is ontworpen door Kolpa Architecten conform de in 2019 
vastgestelde Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek van de 
gemeente Leiden.  
De strategie bevat de gemeentelijke kaders waar elk project aan 
moet voldoen zoals de bouwhoogte en de stedenbouwkundige 
structuur van een gebouw, de bereikbaarheid van een project en 
de (toekomstige) verkeerssituatie, de invulling van het 
woningbouwprogramma, de eisen m.b.t. duurzaamheid en de 
beeldkwaliteit van het project.  
 
De bouwhoogtes voor deze locatie zoals beschreven in de 
ontwikkelstrategie betreft een toren tot ca. 40 meter hoog. Deze 
wordt gesitueerd aan de kant van het Epsilonplantsoen. Aan de 
Lammenschansweg zijn bouwvolumes tot ca. 25 meter 
geprojecteerd. 
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Het plan 

Woningbouwprogramma 
Er komen 114 appartementen verdeeld over koop- en 
huurappartementen. Circa 60 vrije sector koopappartementen en 
circa 54 huurappartementen (grotendeels midden huur). 
De omvang van de koopappartementen zijn ca. 60 – 100m². Dit 
zijn drie en vier kamerappartementen. De huurappartementen 
zijn twee á drie kamerappartementen van ca. 45 – 80m².  
Omega richt zich op de doelgroepen 20 -40 jaar en 60+. Deze 
groepen groeien het hardst volgens de doelgroepenanalyse zoals 
beschreven in de Woonvisie Leiden 2020-2030 van de gemeente. 
 
Er komt een volledig ondergrondse parkeergarage. Dit biedt op de 
begane grond de mogelijkheid voor woningen, commerciële 
ruimten en goed bereikbare inpandige fietsenstallingen en 
bergingen. De inrit van de parkeergarage zit op de hoek van het 
pand aan de Epsilonplantsoenkant (tegen Leen Bakker) en er 
wordt gekeken of de inrit gecombineerd kan worden met de inrit 
van de aangrenzende buurman zodat er voor beide plannen 
slechts één inrit gerealiseerd hoeft te worden. 
 

Commerciële ruimtes 
Er komt ruim 600m² commerciële ruimte op de begane grond aan 
de Lammenschansweg en een stukje de hoek om aan de Deltaweg. 
Er worden alleen ruimtes gecreëerd waar vraag naar is en die een 
functie dienen in de buurt. GREEN heeft al een aantal ideeën voor 
deze ruimte, zoals bijvoorbeeld een kapper, een fysiotherapeut / 
yoga / begeleid sporten of  kleinschalige commerciële 
dienstverlening. Er komt geen detailhandel of verkoop van 
etenswaren. Horeca, zoals een koffiezaakje dat alleen overdag 
open, is wel mogelijk.  
Arjan licht toe dat ideeën voor deze commerciële ruimtes welkom 
zijn en tijdens de avond of via de website www.omega-leiden.nl 
ingebracht kunnen worden. 
 
Guido licht het plan van Omega toe aan de hand van een tekening 
van bovenaf. Op de tekening is te zien dat Omega samen met het 
buurperceel één gesloten bouwblok vormt. Omega vormt de helft 
van dit bouwblok. Het andere helft van het bouwblok (waar Leen 
Bakker nu gevestigd is) wordt ontwikkeld door een andere 
ontwikkelaar. Dit plan is nog niet gereed. Beide partijen hebben 
wel dezelfde architect, namelijk Kolpa Architecten. 
 
Er komt ca. 700m²  aan privé daktuin voor de bewoners in 
Omega. Deze dient als ontmoetingsruimte voor bewoners en een 
plek om rustig een boek te lezen. De tuin wordt beheert door de 
VVE. 
 

http://palleiden.nl/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-15-190329-Woonvisie-Leiden-2020-2023-Goed-Wonen-in-Leiden.pdf
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De hoofdentree van de koopwoningen zit aan de kant van het 
Epsilonplantsoen. De hoofdingang van de huurwoningen zit aan 
de Lammenschansweg. 
Guido licht tot slot toe dat dit nog het conceptplan is en dat er nog 
een aantal details, zoals bijvoorbeeld de begane grond woningen, 
nader uitgewerkt moeten worden. 
 

Gevels en impressies 

Guido laat aan de hand van een aantal visualisaties de gevels van 
Omega zien. De gevel aan de Lammenschansweg is relatief vlak en 
ca. 25 meter hoog. Hier komen de huurwoningen welke in bezit 
blijven bij GREEN. 
Aan de kant van het Epsilonplantsoen komt het hoogte-accent van 
ca. 40 meter en hierin bevinden zich de koopwoningen. De gevels 
worden speelser naarmate je de Lammenschansdriehoek op komt 
door speling met kleur en reliëf. De inrichting van de openbare 
ruimte op de visualisatie is slechts een impressie. Het is nog 
onduidelijk hoe dit wordt ingericht.  
 

Aanzichten 

GREEN heeft fotomontages laten maken van het project vanaf 
verschillende punten in de omgeving met inpassing van het 
toekomstige plan. Tijdens de bijeenkomst zijn de aanzichten 
getoond. Alle aanzichten zijn te downloaden op www.omega-
leiden.nl. 
 

Studies 

Voor het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, 
waaronder over parkeren, bezonning, verkeersontsluiting, wind, 
geluid/akoestiek, flora en fauna, bodem, archeologie en een 
watertoets. Deze onderzoeken zijn straks in te zien bij ter visie 
legging van het bestemmingsplan. 
 
Parkeren 
Lammenschansdriehoek wordt een verkeersluwe wijk voor auto’s. 
Alle parkeervoorzieningen worden inpandig gebouwd.  
Het plan Omega voldoet aan de nieuwe parkeernorm van de 
Gemeente Leiden. De volledig ondergrondse parkeergarage biedt 
plek voor 75 auto’s waarvan twee deelauto plekken. 
Alle koopappartementen hebben de mogelijkheid om een eigen 
parkeerplaats te kopen. Bewoners van Omega (en de hele 
Lammenschansdriehoek) hebben geen recht op een 
parkeervergunning op straat. Indien er meer parkeerplaatsen 
nodig zijn, bijvoorbeeld voor bezoekers parkeren, dan kan dit 
opgelost worden in de Bètaplein garage, waar GREEN ook 
eigenaar van is.  

http://www.omega-leiden.nl/
http://www.omega-leiden.nl/
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De inrit van de parkeergarage zal aan de oostkant komen te liggen 
met een aanrijroute vanaf de Lammenschansweg over de 
Deltaweg.   
 
Bezonning 
De bezonningsstudie laat de schaduwvorming op een aantal 
toonaangevende momenten in het jaar (maart / september, juni 
en december) en tijden (09:00 tot 21:00) zien. 
Alleen in de ochtend in maart/september zorgt Omega kort voor 
schaduw over de naastgelegen wijk. In de avonduren zorgt het 
gebouw alleen voor schaduw over de Lammenschansdriehoek zelf. 
Arjan licht toe dat de bezonningstudie alleen de schaduwvorming 
van project Omega weergeeft en niet van de naastgelegen 
gebouwen. 
Deze plaatjes uit de studie zijn op www.omega-leiden.nl te 
downloaden. 
 

Duurzaamheid 
GREEN blijft voor lange tijd voor de helft eigenaar (de 
huurappartementen, een deel van de garage en de commerciële 
ruimte). Duurzaamheid is daarom voor GREEN een belangrijk 
punt. 
De belangrijkste zaken op gebied van duurzaamheid zijn: 
Zonnepanelen op het dak, een Warmte Koude Opslag systeem 
(WKO) middels bodembronnen, het stimuleren van het 
fietsgebruik door het creëren van een goede fietsenberging met 
veel ruimte op de begane grond, daktuin voor o.a. goede 
watermanagement, volledig elektrische woningen, twee deelauto’s 
(bij veel vraag mogelijk meer), en voorbereiding voor 
oplaadpunten bij elke parkeerplaats in de garage voor elektrische 
auto’s. 
 
Verkeersontsluiting  
Guido licht de verwachtte verkeersontsluiting op en rond de 
Lammenschansdriehoek toe aan de hand van een kaartje. Ook de 
Lammenschansweg wordt heringericht door de gemeente. De hele 
verkeerscirculatie op en rond de Lammenschansdriehoek zal 
hiermee aanzienlijk kunnen worden verbeterd. 
De exacte verkeersontsluiting wordt nog onderzocht en 
vastgesteld door de gemeente Leiden. 
 
 

Tijdens de bouw 

De start van de bouw staat gepland op eind volgend jaar (2021). 
De bouw zal circa twee jaar duren en opgeleverd worden eind 
2023. 
 

http://www.omega-leiden.nl/
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Er wordt nog onderzocht op welke manier er gefundeerd gaat 
worden: heien of schroeven. De ondergrond op deze locatie 
vereist dat er diep wordt gefundeerd. Bij de methodiek keuze 
wordt rekening gehouden met de mogelijke overlast op de 
omgeving. Er zijn verschillende methodes om de trillingen van het 
slaan op de palen te verminderen. 
 
De maatregelen tegen stof, geluid en veiligheid tijdens de bouw 
worden nog onderzocht en zullen bekend worden gemaakt voor de 
start van de bouw. 
 

Communicatie  

De verantwoordelijkheid van de bouw ligt bij de aannemer. Dit 
betekent dat de communicatie ook via de aannemer zal verlopen. 
Echter, GREEN blijft als eigenaar betrokken en aanspreekbaar 
tijdens de bouw. 
 
Ook zal projectwebsite www.omega-leiden.nl actueel blijven met 
de laatste informatie over het project. Via deze website is het ook 
mogelijk om je in te schrijven om op de hoogte te worden 
gehouden over het project (als bewoners of geïnteresseerden) en 
kunnen er vragen worden gesteld. 
 
Mogelijk wordt de communicatie over het project gebundeld in 
één nieuwsbrief met informatie over de nabijgelegen 
ontwikkelingen op de Lammenschansdriehoek (zoals informatie 
over project HOF36, Zirro en Schouls). 
 

Openbare ruimte 

De gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de invulling van de 
openbare ruimte. Deze ruimte wordt pas na de oplevering van het 
gebouw ingericht. Zodra de plannen van de verschillende 
ontwikkellocaties op de Lammenschansdriehoek concreter zijn  
zal de gemeente een informatiebijeenkomst voor bewoners 
organiseren omtrent de inrichting van de openbare ruimte. 
 

Vervolg 

Het bestemmingsplan komt eind 2020 ter inzage. Dit wordt via de 
reguliere wegen (online en via lokale krantjes) bekend gemaakt. 
 
Vragen kunnen nog gesteld worden via het reactieformulier op 
www.omega-leiden.nl en bewoners kunnen zich daar ook 
aanmelden om op de hoogte te blijven van het project. 
Vervolgcommunicatie zal zo veel mogelijk online plaatsvinden. 
De video opname, de presentatie en een aantal studies zullen op 
de website geplaatst worden. 

http://www.omega-leiden.nl/
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Ook kunnen vragen gesteld worden aan gemeentelijk projectleider 
Marlien Oderkerk via het klant contact centrum van de gemeente.  
 

Vraag en Antwoord 

Aan het eind van de bijeenkomst zijn nog enkele vragen en 
opmerkingen van bewoners beantwoord: 
 
De bomen tegen de stoep aan, de twee grote populieren 
op de Lammenschansweg, blijven die staan? 
 
Helaas niet, de gevel van Omega komt een stuk naar voren te 
staan, in lijn met de gevel van Zirkzee, waardoor de bomen 
moeten worden gerooid.. De gemeente is hier verantwoordelijk 
voor en zal dit op zich nemen. 
 
Stel er is een stroomstoring in de wijk, blijft de Warmte 
Koude Opslag dan nog operationeel? 
Ja, er zit een noodstroomaggregaat bij.  
 
Het pand staat dicht bij de Lammenschansweg, in 
hoeverre zorgt dit voor geluidsweerkaatsing en een 
echo? 
Een belangrijk onderdeel van de herinrichting van de 
Lammenschansweg is de leefbaarheid. Op de eerste tekeningen 
van de vernieuwde Lammenschansweg van de gemeente is 
daarom veel groen en verzachting ingetekend, zoals groenstroken, 
bomen, geluidsarm asfalt.  
 
Tussen de gevel van Omega en de gevels van de woningen aan de 
andere kant van de Lammenschansweg zit ca. 75 meter. Het pand 
van Omega wordt ca. 25 meter hoog wat betekent dat het geluid 
vrij snel over het gebouw heen gaat. 
 
Er verdwijnt op de locatie veel groen en het groen dempt 
juist het geluid. Daarvoor in de plaats komt veel steen en 
glas. 
De gevel is ontworpen aan de hand van de uitgangspunten van de 
gemeente Leiden. GREEN is wel aan het kijken met de gemeente 
hoe de gevels kunnen worden verzacht, met bijvoorbeeld groen. 
 
Hoe duur worden de koopwoningen? 
De markt is op dit moment nog erg volatiel, waardoor de prijzen 
nog kunnen veranderen. Om een beetje een idee te geven; GREEN 
denkt aan prijzen vanaf €280.000 euro en probeert veel 
woningen te bouwen rond de €300.000, een prijs die voor veel 
tweeverdieners behapbaar is. 
 

https://www.e-inwoner.nl/prod/fr/Leiden/u_contactformulier/new
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De huurprijzen liggen tussen de €900-1200 euro maand (midden 
huur segment en net daarboven). 
 
 

Vervolgproces  

Via de projectwebsite www.omega-leiden.nl kunnen omwonenden 
de komende tijd nog vragen stellen over het project. Zodra het 
bestemminsplan ter inzage komt te liggen zullen alle bewoners die 
zich hebben aangemeld via de website een mail ontvangen 
hierover. 


