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Merenwijk 

Voorgeschiedenis en ontwikkeling 

 

De Broek- en Simontjespolder kregen in het begin 

van de 17e eeuw hun namen en werden ‘polder’ 

door de molen aan het eind van wat toen nog 

Broeckdijck heette. Een paar eeuwen later werd 

het de Broekweg, maar de huidige molen heet 

nog steeds Broekdijk. 

De kaart hiernaast is ‘aangepast’ door aan de 

noordkant met een rechte lijn de 

Haarlemmertrekvaart in te tekenen. 

 

 

 

 

 

 

Na de grenswijziging van 1920 was er de 

mogelijkheid om op basis van de Woningwet 

1901 een plan voor de gehele gemeente op te 

stellen. Hoewel de grens van de Merenwijk in 

zicht is, dacht men, dat 

voorlopig binnen de grens 

van Leiden plaats was voor 

zo’n 150.000 inwoners. Met 

een hoge gemiddelde 

woningbezetting heb je dan 

minder woningen nodig dan 

u het geval is.  Het plan van 

Granpré Moliere, Verhagen 

en Kok werd in november 

1933 vastgesteld. Bijzonder 

zijn de spoorlijnen, het 

bestaan toen al van 

Zwembad De Zijl en de plek 

voor de veemarkt. 
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Na de wederopbouw periode na de 2e 

Wereldoorlog realiseerde men zich, dat 

vooral in het westen van Nederland de 

groei van de bevolking hoge eisen zou 

stellen aan de planologische organisatie 

van ons land. De Commissie Westen des 

Lands gaf hiervoor in 1957 een eerste 

aanzet.  Op deze kaart van de commissie 

staat de gewenste Schiphollijn nog ten 

oosten van de Kaag over de oude 

spoorbaan naar Hoofddorp en is de 

Merenwijk nog aangegeven als een klein 

blokje ter grootte van de 

Boterhuispolder. 

  

In 1958 wordt door de gemeenten in de Leidse 

agglomeratie een structuurplan vastgesteld als ‘betere’ 

uitwerking van deze schets van de commissie. De 

provinciale weg aan de noordzijde van de agglomeratie 

bepaalt de noordgrens van de Merenwijk. De spoorlijn 

over de Oude Spoorbaan is vervallen evenals de lijn via 

de Sumatrastraat. Deze zijn vervangen door een lijn naar 

de Marnixstraat. De noord-zuid verbinding via de 

Hooigracht wordt via de Marnixstraat doorgetrokken 

langs de Merenwijk naar de provinciale weg. Vanuit de 

Merenwijk is een viaduct onder de spoorbaan naar 

Oegstgeest  getrokken. Oegstgeest is daar tegen 

vanwege de concurrentiepositie van de winkels in 

Oegstgeest. 

In 1964 wordt deze regionale visie door Leiden nader 

uitgewerkt 

in een schets waarop de stedenbouwkundige 

opvattingen van 

dat moment goed 

te zien zijn: het 

ritme van de 

moderne 

stedebouw!  
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Op een luchtfoto van een vergelijkbare verkaveling van 

Leiden Noord is de spoorlijn naar Het Spoortje goed te zien.  

 

Vooruitlopend op de verwachte 

grenswijzigingen maakt Leiden al 

een “Plan in hoofdzaak” voor de 

Merenwijk. 

 

1966 is een belangrijk jaar. De 2e Nota Ruimtelijke Ordening verschijnt met als prognose 20 

miljoen Nederlanders in 2000, dus veel bouwlocaties nodig in de randstad. De grenswijziging 

met Oegstgeest wordt dit jaar een feit zodat de Merenwijk nu Leids grondgebied is. Hert 

plan in hoofdzaak wordt in 1966 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. 

In 1969 werkt Leiden dit 

globale plan uit in een 

gedetailleerd 

uitbreidingsplan. Dit plan 

wijkt op een aantal 

punten af van het 

goedgekeurde plan. Aan 

de westzijde is een 

doorgaande weg als 

aansluiting op de 

provinciale weg 

geprojecteerd. Deze weg 

ligt in het verlengde van 

de 

Marnixstraat/Hooigracht. 

De aansluiting op de 

provinciale weg aan de 

noordoost zijde is komen 

te vervallen . Het viaduct onder het spoor is naar het zuiden verplaatst. 
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De gemeente Warmond maakt ernstig 

bezwaar tegen de hoogbouw aan de 

noord en oost zijde van het plan. Dit 

wordt in het globale bestemmingsplan 

van1969 aangepast. 

Het woningbouwprogramma ziet er als 

volgt uit: 

Hoogbouw : 60 % 

Laagbouw : 40 % 

Wonigwet : 2750 woningen 

Premie en vrije sector : 3050 woningen 

De start van de woningbouw begint in de Slaaghwijk met inschakeling van 

bouwonderneming die de bouwelementen in de fabriek vervaardigt en daarna met hoge 

kranen op het bouwterrein in elkaar zet. Het moderne ritme van de stedenbouw sloot hier 

goed op aan. Het ‘nieuwe denken van Provo en Kabouter’ wilde echter wat anders, meer 

individualisme. Aan de tekenaar Cor van der Bijl werd gevraagd of hij ook een ‘losse’ variant 

kon tekenen. Met zijn Rotterdamse achtergrond vond   het maar niets, maar met zijn 

kwaliteit als ontwerper maakte hij toch een prima voorstel, dat tot zijn verbazing goed 

ontvangen werd. Zo ontstond er een Slaaghwijk met een heel ander stedebouwkundig 

karakter als het voorgestelde verkavelingsplan van de Merenwijk 
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Er kwamen ook nog andere redenen om af wijken van het oorspronkelijke verkavelingsplan. 

Provinciale weg N446 raakt uit beeld. De kosten van bouwrijp maken blijken veel hoger dan 

eerst berekend. De grondgesteldheid van de polder is hiervan de belangrijkste oorzaak. Om 

een zo stabiel mogelijke ondergrond te krijgen moest 2 meter zand op de veengrond worden 

opgebracht. Hierdoor is er in de Merenwijk zo goed als niets terug te zien van de 

oorspronkelijke situatie die onder het zand verdwenen is. Bovendien diende het gehele 

rioolstelsel onderheid te worden. 

Er werden een groot aantal wijzigingen in de plannen aangebracht:  

• De ringweg (Gooimeerlaan) wordt naar het westen opgeschoven naar de spoorlijn 

langs de beoogde spoorweghalte; 

• Het winkelcentrum wordt naar het westen opgeschoven; 

• Er komen 3 in plaats van 4 schoolcomplexen; 

• Er komen minder fiets- en voetgangers tunnels; 

• De vuilstort van Oegstgeest wordt niet verwijderd maar een onderdeel van het 

wijkpark; 

• De Broekweg wordt opgenomen in de plannen 

• Het woningbouw programma wordt sterk gewijzigd; 

• De gemeente blijft alleen verantwoordelijk voor de ringwegen, die worden versmald.  

• De verkaveling en infrastructuur van de wooncomplexen zijn voor 

verantwoordelijkheid van de verschillende ontwikkelaars, vandaar de smalle 

woonstraten en wandelpaden en het niet overal aansluiten van de fietsverbindingen. 

Het woningbouwprogramma wordt nu: 

Woningwetwoningen 1975 woningen ( was 2750 ) ; premie en vrije sector 3857 (was3050) 
hoogbouw  22 % (was 60% ) laagbouw 78 % (was 40%) 

In 1984 wordt de grenswijziging met Warmond een feit en kan ook het noord-westelijke 

deel, de Karpers, ontwikkeld worden. 
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