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Inleiding 

Aanleiding  

In 2008 is door de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan Oostvlietpolder 

vastgesteld dat voorzag in 29 ha aan "Uit te werken gebied voor Bedrijvenpark". In 

2012 is in een onderzoeksrapport van Stogo, Jones Lang Lasalle en Doorakkers 

Advies gesteld dat er voor de periode 2010-2025 een vraag was van 110 ha aan 

bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland (inclusief Alphen aan den Rijn, 

Nieuwkoop en Rijnwoude). Deze vraag had voor 69 ha betrekking op de Stedelijke as 

Leiden-Katwijk. Het gemeentebestuur van Leiden heeft besloten de Oostvlietpolder 

niet te ontwikkelen en groen te houden. Door het schrappen van de Oostvlietpolder 

als bedrijventerrein zou op basis van het onderzoek uit 2012 sprake zijn van een 

tekort aan (gemengde) bedrijventerreinen. Vanuit die overweging is een onderzoek 

gestart naar mogelijke kwalitatief gelijkwaardige compensatielocaties voor de 

Oostvlietpolder. De locatie Veenderveld 2 in de gemeente Kaag en Braassem is uit dit 

compensatie-onderzoek als meest geschikte en reële optie naar voren gekomen.  

 

Op 13 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan 

Oostvlietpolder gewijzigd vastgesteld. In de toelichting op het bestemmingsplan is 

vermeld dat er nog steeds behoefte zou zijn aan 110 ha bedrijventerrein en dat dus 

voor de Oostvlietpolder compensatie zou moeten worden geboden. Tegen de 

achtergrond van deze situatie en gelet op het bepaalde in artikel 3.1.6, lid 2, Bro 

heeft de gemeente Leiden behoefte aan een actueel beeld van de behoefte aan 

bedrijventerreinen in de regio Leiden. Dit onderzoek dient zich te richten op het 

soort bedrijven dat was beoogd in de Oostvlietpolder. Het onderzoek moet ook  in 

overeenstemming zijn met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking waarbij de 

eerste, tweede en derde trede van de Ladder worden doorlopen. Het vraagstuk in dit 

onderzoek richt zich met name op de Leidse regio waardoor trede twee en drie 

vooral voor de Leidse regio worden doorlopen.   

Vraagstelling 
 
Centrale onderzoeksvraag: 

Wat is de actuele behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Leiden en in welke 

mate is deze gericht op gemengde en hoogwaardige bedrijventerreinen? 
 

Deelvragen: 

 Wat is de actuele vraag naar bedrijventerreinen? 

 Wat is het actuele aanbod aan bedrijventerreinen? 

 Trede 1: Hoe groot is de actuele behoefte aan bedrijventerreinen, per deelsegment 

en in het bijzonder aan gemengde bedrijventerreinen (met diverse 

milieuhindercategorieën)? 

 Trede 2: Kan deze behoefte ingepast worden in bestaand stedelijk gebied? 

 Trede 3: Hoe kan de resterende behoefte buiten het bestaand stedelijke gebied 

ingepast worden op multimodaal ontsloten locaties? 
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Opbouw rapportage 

In hoofdstuk 1 zijn de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek samengevat. 

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste uitgangspunten van het beleid ten aanzien van 

bedrijventerreinen vermeld. Hoofdstuk 3 geeft een toelichting van belangrijke 

trends en ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

afbakening van het onderzoeksgebied. Hoofdstuk 5 en 6 geven een analyse van de 

ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen. Hoofdstuk 7 

behandelt de eerste trede van de ladder Duurzame verstedelijking: de actuele 

regionale behoefte aan bedrijventerreinen. In hoofdstuk 8 komen de tweede en 

derde trede van de ladder aan bod: de mogelijkheden voor de inpassing van deze 

behoefte in bestaand stedelijk gebied en de afweging in relatie tot een multimodale 

ontsluiting.  
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1 Managementsamenvatting  

De gemeente Leiden heeft aan Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven om de 

actuele behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Leiden te analyseren. Het 

onderzoek is in lijn met de Ladder voor Duurzame Verstedelijking opgesteld waarbij 

de eerste, tweede en derde trede van de Ladder zijn doorlopen. 

Afbakening onderzoeksgebied 

Voor een goede berekening van de regionale behoefte aan bedrijventerreinen is het 

belangrijk om het onderzoeksgebied zorgvuldig af te bakenen: 

 Het Rijk beveelt aan om bij voorkeur aan te sluiten bij bestaande regionale 

indelingen zoals de arbeidsmarktregio of het Coropgebied. Holland Rijnland bestaat 

voor het grootste gedeelte uit het Coropgebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek. 

Ca. 95% van de bedrijfsverplaatsingen van en naar bedrijventerreinen vindt hier 

plaats. Daarna is vooral sprake van een interactie met het Coropgebied Oost-Zuid-

Holland. Hier vinden de belangrijkste verhuisrelaties plaats met Alphen aan den 

Rijn en Nieuwkoop.  

 Ook in 2012 heeft er een raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in Holland 

Rijnland plaatsgevonden. Om de resultaten zo veel mogelijk met elkaar te kunnen 

vergelijken is gebruik gemaakt van dezelfde begrenzing van het onderzoeksgebied. 

Het betrof hier Holland Rijnland, verdeeld in drie deelregio’s: Bollenstreek, Rijn- en 

Veenstreek en de Stedelijke as Leiden-Katwijk. De economische relaties van de Rijn- 

en Veenstreek met de overige deelregio’s in Holland Rijnland zijn echter beperkt.  

 

Figuur 1 Onderzoeksgebied en de deelgebieden 

 
Bron: Bureau Stedelijke Planning 

Trends en ontwikkelingen 

Voor de planning van de bedrijventerreinen in Holland Rijnland dient onder andere 

rekening gehouden te worden met de volgende trends en ontwikkelingen: 

 Bedrijven willen dichterbij de markt zitten. Dit hangt samen met de toenemende 

verstedelijking en vergrijzing en het feit dat de wensen van de consumenten meer 

centraal komen te staan. Door dichter op de markt te zitten kunnen bedrijven beter 
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inspelen op veranderingen van de vraag. In bepaalde sectoren kan bovendien een 

tekort aan geschikt personeel ontstaan. De nabijheid van potentiële werknemers 

wordt dan een belangrijke locatiefactor. Een bedrijfslocatie in de nabijheid van 

stedelijk gebied zal hierdoor aan belang toenemen.  

 De uitplaatsing van industriële bedrijven uit de Randstad naar andere delen van 

Nederland is veranderd naar een wederzijdse in- en uitstroom. De verwachting is dat 

productiebedrijven dicht op de markt willen zitten en zich dus in toenemende mate 

willen vestigen in de Randstad. De beschikbaarheid van geschikt technisch 

personeel is hier ook groter. 

 Er is sprake van een toenemende digitalisering en automatisering die van invloed is 

op de werkgelegenheid, het ruimtegebruik van bedrijven op bedrijventerreinen en 

de inrichting van bedrijfsruimten.  

 Door toenemende concurrentie, kortere levenscycli van producten, diversificatie van 

de vraag van consumenten en het toenemende belang van ICT, concentreren 

bedrijven zich vaker op hun kernactiviteiten en besteden secundaire taken uit. In 

veel sectoren wordt samenwerking en innovatie dan ook steeds belangrijker. 

Hierdoor willen bedrijven zich in toenemende mate clusteren met bedrijven in 

andere sectoren. 

De vraag naar bedrijventerreinen 

 De werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Holland Rijnland nam het afgelopen 

decennium veel sterker af (-14%) dan het gemiddelde in Nederland (-8%). In de 

Industrie bleef de werkgelegenheid redelijk constant. Maar de werkgelegenheid in 

de Bouw en Logistiek kenden een sterke daling van het aantal banen. 

 Door het ontbreken van (geschikt) aanbod, met name in de regio Leiden, zijn 

bedrijven weggetrokken en zich elders gaan vestigen.  

 De vraag naar bedrijventerreinen is geanalyseerd basis van twee methoden. Ten 

eerste op basis van een prognose van de werkgelegenheid en ten tweede op basis 

van de historische uitgifte van bedrijventerreinen. Hierbij is een laag en hoog 

scenario gehanteerd. 

 
 Gezien de positieve verwachtingen voor de economie in deze regio adviseren wij om 

voor de planning van bedrijventerreinen in Holland Rijnland uit te gaan van een 

scenario met hoge economische groei. Met dit scenario is de totale vraag naar 

bedrijventerreinen in Holland Rijnland voor de periode 2015-2025 ca. 105 tot 110 ha. 

 De vraag naar (modern) gemengde bedrijventerreinen voor de periode 2015-2025 in 

Holland Rijnland bedraagt ca. 86 tot 100 ha.  

 De vraag naar hoogwaardige bedrijventerreinen voor de periode 2015-2025 bedraagt 

in Holland Rijnland ca. 9 tot 18 ha. 

 



 

 pagina 9 

Het aanbod aan bedrijventerreinen 

 De harde plancapaciteit betreft het (in)direct uitgeefbaar areaal aan 

bedrijventerreinen dat is vastgesteld in (ontwerp)bestemmingsplannen. In Holland 

Rijnland bedroeg deze harde plancapaciteit op 1 januari 2015 ca. 100 ha.  

 Daarnaast zijn er ook zachte plannen die nog niet planologisch-juridisch zijn 

vastgesteld. Dit deel van de plancapaciteit is niet meegeteld bij het aanbod. Dit 

metrage betreft ca. 130 ha.  

 In het geval van transformatie is er sprake van een vermindering van de voorraad en 

dus een toename van de vraag naar bedrijventerreinen. Voor 25 ha geldt dat de 

transformatie zich in de plan- of uitvoeringsfase bevindt. Deze opgave vindt plaats 

op (modern) gemengde bedrijventerreinen. Dit zal leiden tot een extra toename van 

de vraag naar 25 ha bedrijventerreinen. 

Kwantitatieve behoefte (Trede 1) 

Door de vraag naar bedrijventerreinen en het aanbod tegen elkaar af te zetten, is de 

behoefte aan additionele bedrijventerreinen in Holland Rijnland berekend:  

 De vraag naar bedrijventerreinen in Holland Rijnland bedraagt ca. 105 tot 110 ha. 

Daarnaast is er door transformatie sprake van een onttrekking van 

bedrijventerreinen van 25 ha. De vraag dient hierdoor opgehoogd te worden tot een 

totaal van 130 tot 135 ha. 

 De harde plancapaciteit aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland bedraagt ca. 100 

ha netto bedrijventerrein. Dit betekent dat er in Holland Rijnland tot 2025 sprake is 

van een tekort van ca. 30 tot 35 ha aan harde plancapaciteit.  

 Dit tekort bevindt zich met name in de Bollenstreek waar een additionele behoefte 

is aan ca. 15 tot 25 ha harde plancapaciteit. In de Rijn en Veenstreek is deze 

behoefte 5 tot 15 ha en in de stedelijke as Leiden-Katwijk ca. 0-10 ha.  

 De ondergrens van de ruimtebehoefte voor de stedelijke as Leiden-Katwijk van 0 ha 

geeft een vertekend beeld omdat deze is gebaseerd op de uitgifte van 

bedrijventerreinen in de afgelopen periode. Het aanbod in deze periode was echter 

laag. Voor de stedelijke as Leiden- Katwijk dient daarom de bovengrens van 10 ha 

gehanteerd te worden. 

 Er is hiermee in de Stedelijke as Leiden-Katwijk geen actuele regionale behoefte aan 

de 29 ha die indertijd werd voorzien voor de locatie Oostvlietpolder, maar aan 10 ha. 

. 

 

Tabel 1 De behoefte aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland per regio  

 Vraag    Plan-

capaciteit 

      

Behoefte 

 Prognose 

(Wg) 

Opname 

(Opn) 

Vervangings-

vraag 

Totaal  Wg Opn      

Bollenstreek 28 33 5 33 - 39 16 17  23  

Rijn- en Veenstreek 31 41 15 46 - 56  42 4  14 

Stedelijke as Leiden-

Katwijk 

45  34* 5 39 - 50  40 10 0  

Holland Rijnland 104 108 25 129 - 134 98 31  37  

         

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning *door het ontbreken van aanbod is de opname beperkt geweest 
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Figuur 2 De vraag naar bedrijventerreinen en plancapaciteit (hard en zacht) per deelregio 

 
Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Kwalitatieve behoefte  

 In Holland Rijnland is tot 2025 de vraag en het aanbod aan hoogwaardige 

bedrijventerreinen redelijk in evenwicht (er is sprake van een beperkt overaanbod). 

 Wel is er in deze periode in Holland Rijnland sprake van een tekort van 30 tot 44 ha 

aan gemengde bedrijventerreinen. In de Stedelijke as Leiden-Katwijk bedraagt dit 

tekort 12 ha.   

 De behoefte aan (modern) gemengde bedrijventerreinen in de Stedelijke as Leiden-

Katwijk doet zich met name voor in Leiden en directe omgeving. De beschikbare 

plancapaciteit is namelijk met name in Katwijk gesitueerd en is bovendien 

onvoldoende om in de behoefte te voorzien. Ook is geconstateerd dat door een 

gebrek aan bedrijventerreinen in Leiden bedrijven zich in de afgelopen periode 

elders hebben gevestigd. Dit terwijl de trend is dat bedrijven zich in toenemende 

mate in of nabij stedelijk gebied willen vestigen. De bestaande bedrijventerreinen in 

Leiden e.o. zijn daarnaast aan het verouderen waardoor de representativiteit 

onvoldoende is.  

 De gemeente Leiden heeft een grote woningbouwopgave/ambitie en hiervoor zullen 

binnenstedelijke bedrijventerreinen voor een deel getransformeerd worden. Als 

deze opgave wordt uitgevoerd, neemt de vraag naar bedrijventerreinen in Leiden 

e.o. verder toe.  

Mogelijkheden inpassing bestaand stedelijk gebied (trede 2) 

 In de Stedelijke as Leiden-Katwijk bestaat een additionele behoefte aan 12 ha netto 

gemengd bedrijventerrein (14 ha bruto). Dit metrage kan in onvoldoende mate 

ingepast worden in het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD). Dit betekent dat deze 

volgens de richtlijnen van Trede 2 van de Ladder buiten het BSD gerealiseerd mag 

worden. 

 Binnen het BSD kan wel een deel van benodigde behoefte ingepast worden door op  

bestaande bedrijventerreinen zoals de Lammenschansweg en Baanderij het 
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overaanbod aan perifere detailhandel uit te plaatsen. Hier kan hergebruik 

plaatsvinden van bedrijven in de milieucategorie 1 en 2. Bovendien kan door 

intensiveren van bestaande bedrijventerreinen ook ruimtewinst worden behaald. 

Door het bedrijventerrein Tussen Rijn en Rail niet meer te transformeren wordt er 3 

ha van de behoefte ingevuld. Echter zijn bovenstaande binnenstedelijke 

bedrijventerreinen niet geschikt voor de invulling van bedrijven met een 

milieucategorie hoger dan 3.1 door de nabijheid van gevoelige functies zoals 

woningen. 

Multimodale ontsluiting buiten bestaande stads- en dorpsgebied (trede 3) 

 Buiten het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD) heeft het voorziene 

bedrijventerrein Valkenburg de beste multimodale ontsluiting. Op basis van de 

richtlijnen van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking gaat de voorkeur uit naar 

de ontwikkeling van deze locatie voor de inpassing van de additionele behoefte aan 

gemengde bedrijventerreinen. De locatie bestaat uit twee deelterreinen. Een deel 

dient gezien de gunstige situering van Valkenburg bij voorkeur gereserveerd te 

blijven als hoogwaardig bedrijventerrein. Het andere deel kan ontwikkeld worden 

als gemengd bedrijventerreinen. Hiermee kan er volledig in de behoefte in de 

Stedelijke as Leiden-Katwijk worden voorzien en blijft er voldoende ruimte 

gereserveerd voor de behoefte aan hoogwaardige bedrijventerreinen na 2025. 

Bovendien is de locatie gunstig gelegen ten opzichte van Leiden. 

 Van de overige locaties die in aanmerking komen voor gemengde 

bedrijventerreinen heeft de locatie Groenendijk een betere multimodale ontsluiting 

dan Veenderveld 2. Op basis van de richtlijnen van de Ladder komt Groenendijk 

daarom eerder in aanmerking als potentiële locatie dan Veenderveld 2. Bovendien is 

Groenendijk dichter gelegen bij het stedelijke gebied van Leiden. Deze locatie sluit 

hierdoor beter aan op de vestigingscriteria van bedrijven. 

 

Conclusies ten aanzien van de Ladder Duurzame Verstedelijking 

 Er is geen actuele regionale behoefte aan een bedrijventerrein van 29 ha in de 

Stedelijke as Leiden-Katwijk zoals indertijd werd voorzien op de locatie 

Oostvlietpolder. 

 Wel is er een actuele regionale behoefte van 12 ha aan gemengde bedrijventerrein 

in de Stedelijke as Leiden-Katwijk. Dit metrage kan waarschijnlijk in onvoldoende 

mate ingepast worden in het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD). Dit betekent dat 

deze op basis van Trede 2 buiten het BSD gerealiseerd mag worden. 

 Het bedrijventerrein Valkenburg zou hiervoor een geschikte locatie kunnen zijn. 

Veenderveld 2 is, bij toepassing van Trede 3 van de Ladder, een minder geschikte 

alternatieve locatie. 
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2 Beleid  

In dit hoofdstuk is toegelicht hoe rijksbeleid voor de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking toegepast dient te worden. Daarnaast is de provinciale verordening 

en het beleid voor bedrijventerreinen van de provincie Zuid-Holland en de regio 

Holland Rijnland geanalyseerd. 

2.1 Rijksbeleid: de Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

Op grond van artikel 3.1.6 lid 2 in het Besluit Ruimtelijke ordening (Bro) dienen 

overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen standaard te motiveren met behulp 

van drie opeenvolgende stappen:  

 Trede 1: allereerst dient aangegeven te worden dat er een actuele regionale behoefte 

bestaat aan de voorgenomen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Immers, als hier geen 

behoefte aan bestaat is het niet zinvol daar schaarse ruimte voor te gebruiken, 

braakliggende bedrijventerreinen te creëren of leegstand in commercieel vastgoed 

te veroorzaken.  

 Trede 2: indien sprake is van een actuele regionale behoefte dient geanalyseerd te 

worden in hoeverre in die behoefte kan worden voorzien in bestaand stedelijk 

gebied. Bijvoorbeeld door herstructurering of transformatie van verouderde 

gebieden. Een basisprincipe van de Ladder is het voorkomen van bouwen buiten het 

bestaande stedelijk gebied, als binnenstedelijk nog ruimte beschikbaar is.  

 Trede 3: indien uit de onderbouwing van Trede 2 blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet mogelijk is binnen het bestaand stedelijk gebied van de 

betreffende regio, dan is het toegestaan op uitleglocaties te bouwen. Wel dient 

geanalyseerd te worden welke locaties voorzien in een passende multimodale 

bereikbaarheid. Op deze locatie(s) dient de betreffende stedelijke ontwikkeling 

plaats te vinden.  

Kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing 

Een actuele regionale behoefte aan bedrijventerreinen of commercieel vastgoed kan 

niet worden onderbouwd op basis van een visie, beleid of programma-afspraken. De 

Ladder vereist dat het bestemmingsplan is onderbouwd met concreet 

(markt)onderzoek op basis van objectieve cijfers.  

De onderbouwing dient zowel kwantitatief als kwalitatief te zijn. Kwantitatief duidt 

op het totale areaal aan bijvoorbeeld woningen of kantoren, en kwalitatief op het 

segment waar deze betrekking op hebben of het soort locatie. De Ladder stelt geen 

eisen aan het detailniveau van de kwalitatieve onderbouwing.  

 

Het middel om de regionale behoefte in beeld te brengen is marktonderzoek. De 

regionale behoefte is gelijk aan de vraag minus het (geplande) aanbod binnen het 

onderzoeksgebied in de betreffende onderzoeksperiode. Concreet betekent dit: 

 Berekening van de kwantitatieve behoefte door het totale aanbod (huidig en 

toekomstig) van de totale vraag af te trekken. 

 Berekening van de kwalitatieve behoefte door het specifieke deel van het aanbod 

dat vergelijkbaar is met de beoogde ontwikkeling(en), af te trekken van het deel van 

de vraag dat specifiek is gericht op dit type bedrijventerrein. 
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2.2 Provinciaal beleid 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking  

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking staat verankerd in de Verordening Ruimte 

van de Provincie Zuid-Holland. De goede volgorde bij nieuwe initiatieven luidt:  

1. de stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele behoefte, die zo nodig regionaal is 

afgestemd; 

2. in die behoefte wordt binnen het bestaand stads- en dorpsgebied voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins, of 

3. indien de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stads- en dorpsgebied 

van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt gebruik gemaakt van locaties die, 

a. gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn 

of als zodanig worden ontwikkeld, 

b. passen in de doelstellingen en richtpunten van de kwaliteitskaart van de Visie 

ruimte en mobiliteit, waarbij artikel 2.2.1. van toepassing is, en 

c. zijn opgenomen in het Programma ruimte, voor zover het gaat om locaties 

groter dan 3 hectare. 

 

De provincie verstaat onder het bestaand stads- en dorpsgebied (BSD); ‘het bestaand 

stedenbouwkundig stelsel van bebouwing, met inbegrip van daartoe bouwrijp 

gemaakte terreinen, ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid 

(uitgezonderd glastuinbouw), detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 

openbare of sociaal-culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. Deze 

definitie is lijn met de definitie van het Rijk van het bestaand stedelijke gebied. 

Volgens de Ladder moeten nieuwe stedelijke ontwikkelingen primair plaatsvinden 

binnen het BSD.  

Visie Ruimte en Mobiliteit & Verordening Ruimte (Provincie Zuid-Holland 2014) 

 De provincie zet zich in om de match tussen vraag en aanbod aan 

bedrijventerreinen te verbeteren. Er is sprake van een kwalitatieve en kwantitatieve 

mismatch. Herstructurering van bestaande terreinen en aanleg van nieuwe 

terreinen blijft daarom nodig. Enkele regio’s hebben een overschot aan 

bedrijventerreinen. 

 De ruimte voor bedrijven in de hogere milieucategorieën staat onder druk door de 

milieuzoneringen rond de woningbouw. Uitgangspunt voor bestemmingsplannen is 

het mogelijk maken van de hoogst mogelijke categorie op het bedrijventerrein. 

 De vraag naar functiemenging in stedelijke gebieden neemt toe. De provincie wil 

hier ook ruime aan bieden vanuit het oogpunt van een betere benutting en 

kwaliteitsverbetering van het bestaand stads- en dorpsgebied. Met name 

bedrijventerreinen met milieucategorie 1 en 2 lenen zich voor functiemenging. 

 Transformatie van (verouderde) bedrijventerreinen kan wenselijk zijn. Indien een 

bedrijventerrein wordt getransformeerd is er in de volgende gevallen compensatie 

nodig;  

‐ bedrijventerrein met milieucategorie 3 en een oppervlakte van meer dan 1 

hectare;  

‐ bedrijventerrein met milieucategorie 4 of hoger;  

‐ watergebonden bedrijventerrein. 
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Compensatie kan achterwege blijven als regionale afstemming heeft plaatsgevonden 

en hieruit is gebleken dat na de transformatie in de regio voldoende 

bedrijventerreinen beschikbaar zijn, gelet op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag 

naar bedrijventerreinen in de regio. 

2.3 Regionaal beleid 

Regionale bedrijventerreinenstrategie (Holland Rijnland, 2009) 

 Holland Rijnland kiest voor een profilering als hoogwaardige economische regio 

met als speerpunten bioscience en spacescience, Greenport en recreatie & toerisme 

met behoud van ruimte voor en groei van reguliere bedrijvigheid. 

 Momenteel en op middellange termijn is er een tekort aan uitgeefbaar 

bedrijventerrein. Hierdoor is er weinig schuifruimte en mogelijkheden voor de 

vestiging van nieuwe bedrijven. 

 De afgelopen jaren heeft er relatief veel transformatie van bedrijventerreinen 

plaatsgevonden (gemiddeld 2 à 3 ha per jaar). Gezien het tekort aan bedrijventerrein 

is transformatie een bedreiging voor de regio. Er worden slechts beperkt terreinen 

ontwikkeld ter compensatie van de getransformeerde terreinen en dit zorgt voor 

een vergroting van de druk op de bedrijventerreinen in de regio. 

 Indien er wel compensatie van transformatie plaatsvindt, betreft dit vaak terreinen 

voor het hoogwaardige segment (terreinen die specifiek zijn bestemd voor bedrijven 

met hoogwaardige productie en of R&D activiteiten). Dit leidt tot een tekort voor de 

reguliere bedrijvigheid vanaf milieucategorie 3. Hierdoor ontstaat er naast een 

kwantitatieve mismatch ook een kwalitatieve mismatch.  

 Holland Rijnland geeft prioriteit aan het herstructureren van bestaande 

bedrijventerreinen en het beperken van transformatie. Daarnaast wil de regio 

voldoende nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. 

2.4 Beleid gemeente en regio Leiden 

Van bedrijventerreinen naar werklandschappen (Gemeente Leiden, 2012 & Leidse 
regio, 2013) 

 De gezamenlijke ambitie luidt: ’De Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top 

van Europese kennisregio’s met life sciences & health als sleutelsectoren en spin-off 

voor productie, midden- & klein bedrijf en dienstverlening in de regio zelf, in 

termen van nieuwe banen, omzetstijging en nieuwe markten’. 

 Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijventerreinen ook in de toekomst aantrekkelijk 

blijven, zodat ze bij kunnen blijven dragen aan de werkgelegenheid, economie en 

voorzieningen van Leiden en de Leidse regio. 

 Leiden (en de Leidse regio) willen daartoe komen door van bedrijventerreinen naar 

werklandschappen toe te gaan. Een werklandschap is een gebied waar het werken 

centraal staat en waar deze functie is vermengd met andere functies. Dat kunnen 

verschillende economische functies zijn, zelfs een combinatie met wonen. 

 In de visie zijn vier werklandschapprofielen opgesteld met daarbij de volgende 

toewijzing aan de bedrijventerreinen in Leiden: 
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1. Matig gedifferentieerd profiel (huidige typen bedrijven behouden, matige 

verruiming). Voor de bedrijventerreinen Merenwijk, Rooseveltstraat en Westwal 

(Kenauweg). 

2. Breed gedifferentieerd profiel (ook andere economische functies en voorzieningen 

toestaan). Voor de bedrijventerreinen De Hallen, De Waard en Roomburg. 

3. Breed gedifferentieerd profiel met wonen (menging met wonen en andere 

economische functies en voorzieningen toestaan). Voor de bedrijventerreinen 

Lammenschansweg / Veilingterrein , Trekvliet en Tussen Rijn & Rail (Amphoraweg).  

4. Themawerklandschappen: het Leiden Bio Science Park (gericht op Bio Science en 

gecombineerd met de Universiteit Leiden, het LUMC en (studenten)huisvesting. 

 

Op onderstaande kaart is het wensbeeld per bedrijventerrein in Leiden weergeven. 

In het wensbeeld geldt voor de binnenstedelijke terreinen een hoge mate van 

stedelijkheid met een diversiteit aan functies.  

 

Figuur 3 Wensbeeld bedrijventerreinen in Leiden 

 
Bron gemeente Leiden, 2012 

 

Voor de uitvoering van het beleid zijn drie uitgangspunten randvoorwaardelijk: 

 De ruimte voor bedrijven is schaars dus het totale areaal aan bedrijfsruimte op een 

werklandschap mag niet afnemen. Binnen het areaal worden wel meer soorten 

economische functies toegestaan.  

 Daarnaast is de bedrijventerreinenmarkt een (sub) regionale markt. Daarom is dit 

beleid gezamenlijk door de gemeenten in de Leidse regio – Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude – opgesteld. 

 Als laatste hanteren de gemeenten een passieve verplaatsingsstrategie. Een actieve 

verplaatsingsstrategie is onbetaalbaar.  
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3 Trends en ontwikkelingen  

In dit hoofdstuk zijn actuele trends en ontwikkelingen beschreven over  

bedrijventerreinen. Daarnaast zijn ook een aantal sectorale ontwikkelingen en 

vestigingscriteria geanalyseerd. 

Algemene trends en ontwikkelingen 

 Als gevolg van de economische crisis is de uitgifte van bedrijventerreinen in de 

afgelopen jaren afgenomen. In deze periode is de markt in toenemende verandert in 

een vervangingsmarkt (ten koste van de uitbreidingsvraag). Naar verwachting zal in 

de komende periode de uitbreidingsvraag weer toenemen, ook in Holland Rijnland. 

 Een groot deel van de bedrijventerrein in Nederland, en ook in Holland Rijnland, 

heeft te maken met veroudering. De crisis heeft ertoe geleid dat veroudering meer 

werd geaccepteerd. Eigenaren en gebruikers investeren onvoldoende in de kwaliteit 

van hun vastgoed. Door de crisis hadden de lokale overheden bovendien 

onvoldoende middelen om in het openbaar gebied te investeren. De 

herstructureringsopgave is dan ook zeer omvangrijk. Met name maatregelen gericht 

op het verbeteren van de bereikbaarheid en de samenstelling van de bedrijvigheid 

dragen bij aan het versterken van de waarde van het vastgoed (van der Krabben e.a., 

2015). 

 Op bedrijventerreinen is in toenemende mate sprake van functiemenging. Dit 

betreft niet alleen een menging van de functies wonen en werken, maar ook van 

retail, onderwijs en recreatie. Door bestaande regelgeving is functiemenging met 

gevoelige functies niet altijd makkelijk te realiseren en kan het 

vestigingsmogelijkheden voor bedrijven met zwaardere milieucategorieën 

beperken.  

 Daarnaast is er steeds meer sprake van werkmilieus, met parkmanagement en 

gezamenlijk beheer. Hierbij zijn concepten die inspelen op de wensen van bedrijven 

en werknemers en die de attractiviteit verhogen erg in trek. Voorbeelden zijn 

mogelijkheden tot sport en recreatie.  

 

 

Vraag naar bedrijventerreinen 
Er doet zich daarnaast een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen voor die van 

invloed zijn op de vraag naar bedrijventerreinen:  

 Het karakter van vestigingsfactoren verschuift; de kwaliteit van de arbeidsmarkt, 

kennis en bereikbaarheid nemen in belang toe.  

 Ondernemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de bedrijfsomgeving 

en het vastgoed, onder andere doordat ze steeds meer waarde hechten aan imago.  
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 Ontwikkelingen op het gebied van ICT en technologie hebben impact op het 

ruimtegebruik van bedrijven. De ontwikkelingen faciliteren trends als het Nieuwe 

Werken en internetwinkelen. Het Nieuwe Werken gaat gepaard met een afnemend 

ruimtegebruik per persoon voor kantorenfuncties. Op bedrijventerreinen ontstaat 

meer ruimtevraag voor logistieke functies die samenhangen met online winkelen.   

 Door de gunstige prijs-kwaliteitsverhouding verkiezen ondernemers nog steeds een 

bouwkavel op een nieuw bedrijventerrein boven een bedrijfspand uit de bestaande 

voorraad.  

 Door allianties, overnames en fusies is er sprake van schaalvergroting van bedrijven. 

Anderzijds neemt ook het aantal (zeer) kleine bedrijven toe. Dit is met name een 

gevolg van het sterk toegenomen aantal ZZP’ers.  

 Bedrijfsverzamelgebouwen zijn de laatste jaren in opkomst. Hierdoor kunnen 

kleinere bedrijven zich op een bedrijventerrein vestigen. De panden zijn flexibel in 

te delen, zodat de indeling en vloeroppervlakte kan worden aangepast naar de 

wensen van het bedrijf.  

 Duurzaamheid van werklocaties is in opkomst en ondernemers hebben hier in 

toenemende mate behoefte aan. Hierbij valt te denken aan de efficiëntie van een 

gebouw en gebruikte materialen, maar ook toepassingen van duurzame energie 

vinden steeds vaker plaats op bedrijventerreinen.  

 Vormen van intensief ruimtegebruik (stapelen van bouwlagen of bijvoorbeeld 

parkeren op het dak) worden steeds meer toegepast.  

3.1 Trends en ontwikkelingen clusters en sectoren 

Er zijn een aantal ontwikkelingen die veel invloed hebben op sectoren en clusters 

en hiermee gevolgen hebben voor bedrijventerreinen in Holland Rijnland. 

Hieronder worden de grootste sectoren en clusters besproken. 

Logistiek  

Landelijk is sprake van een stijgende behoefte aan logistieke bedrijventerreinen. 

Holland Rijnland is door de ligging aan een internationale transportcorridor (A4) in 

principe geschikt voor logistieke bedrijvigheid (Figuur 4).  

 

Figuur 4 Logistieke stromen in Nederland 

 
Bron: Krupe e.a. (2009)  
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 De schaalvergroting in het logistieke vastgoed zet door. Door de opkomst van e-

commerce heeft er een sterke groei van goederenstromen plaatsgevonden en vinden 

er meer activiteiten plaats in een distributiecentrum. Het grootste deel van de vraag 

is gericht op grote kavels van enkele hectares. In Holland Rijnland is dit met name 

een probleem in de stedelijke as Leiden – Katwijk. Daarnaast is ook de vorm van de 

kavel (bij voorkeur rechthoekig) en de mogelijke bouwhoogte van belang.  

 De komende decennia is er sprake van een toenemende verstedelijking. Dit heeft 

veel invloed op logistieke processen in de stad. Er vindt meer bevoorrading van 

kleinere eenheden in steden plaats (consumenten, winkels, horeca).  

 De klant komt centraler te staan en nieuwe technologieën beïnvloeden koopgedrag. 

Consumenten hebben de keuzen uit meerdere kanalen, willen elk moment kunnen 

bestellen en producten zo snel mogelijk geleverd krijgen. Dit heeft als gevolg dat 

distributiecentra en e-commerce bedrijven anders moeten gaan werken en zich vaak 

dichterbij de stad vestigen vanwege de afstand tot de consument. 

 De vraag in de logistieke sector komt voor 54% voort uit de logistieke 

dienstverlening, 17% door retailers, 14% door producenten en 15% door overige 

bedrijven. 

 Binnen de logistiek is de bereikbaarheid de belangrijkste locatiefactor. 61% wenst 

een locatie tussen 1 en 3 km van een snelweg en 17% op een afstand van minder dan 

1 km van een snelweg. Daarnaast wenst 80% van de bedrijven een locatie in de 

nabijheid van klanten. 

Industrie 

Bedrijven in de industrie vallen voornamelijk binnen de zwaardere 

milieucategorieën. Figuur 5 toont het patroon van de industriële 

bedrijfsverhuizingen (in het jaar 2001) tussen Coropgebieden, die per saldo winst of 

verlies boeken.  

 

Figuur 5 Industriële bedrijfsverplaatsingen (van bedrijven met 10 of meer werknemers) naar 

migratieoverschot en -tekort per Corop in 2001   

 
Bron Pellenbarg & van Steen, 2003 
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In totaal waren er in 2001 in Nederland 127 verplaatsingen van industriële bedrijven 

met 10 of meer werkzame personen. De stedelijke regio’s rond Amsterdam en 

Rotterdam kenden het grootste migratietekort (veel meer vertrekkers dan vestigers). 

Het Coropgebied Leiden en Agglomeratie Bollenstreek kende een migratieoverschot 

(hoewel het hier een beperkt aantal verplaatsingen betreft). De Randstad omvat 

ruim de helft (70) van alle industriële verplaatsingen maar is bijna even vaak ook 

weer bestemmingsplaats (60). De voorheen eenzijdige migratiestroom van de 

Randstad naar de intermediaire zone en de periferie is meer veranderd naar 

wederzijdse verplaatsingen.  

 

Binnen de industrie doen zich een aantal belangrijke trends voor die het 

locatiegedrag in belangrijke mate beinvloeden: 

 Onder invloed van technologische ontwikkelingen wordt de levenscyclus van 

processen, producten of diensten steeds korter. De wereld verandert snel en de 

industrie moet hierop inspelen. Een toenemende globalisering dwingt industriële 

bedrijven competitief te blijven. Om de innovatiekracht en marktpositie te 

versterken is er met name samenwerking tussen bedrijven nodig. Een aansluiting bij 

een kenniscluster wordt essentieel.  

 De inzet van ICT neem toe voor het aansturen van machines en voor contact tussen 

bedrijven onderling en met klanten (smart industrie). Door de automatisering zullen 

er banen verdwijnen maar er zal ook nieuwe werkgelegenheid gecreëerd worden in 

bijvoorbeeld de softwareindustrie of bij ontwerpafdelingen.  

 Door hoge kosten en een lage snelheid wordt 3d printen nog niet op grote schaal 

toegepast. 3D printen zal vooral belangrijk worden voor industrieën waar wordt 

gewerkt met lage volumes en op maat gemaakt productie.  

 De aanwezigheid van technisch personeel wordt in toenemende mate van belang bij 

een locatiekeuze. Daarnaast gaan bedrijven zich mogelijk dichter bij consumenten 

vestigen door de noodzaak om snel te reageren op de vraag van consumenten.  

 Het gebruik van energie in de industrie is onmisbaar maar er is een toenemende 

aandacht voor energiebesparende maatregelen en technologieën.  

 De productie wordt minder uitbesteed naar het buitenland en steeds meer bedrijven 

halen hun productie terug naar Nederland (reshoring). Klanten willen meer 

kwaliteit, maatwerk en kortere levertijden en er worden nieuwe eisen aan het 

productieproces gesteld. Daarnaast stijgen de loonkosten in de lageloonlanden en 

zijn er hogere faal- en transportkosten.  

 De evolutie in de maakindustrie stimuleert de vraag naar vastgoed in de hele 

waardeketen. De ontwikkelingen leiden tot minder behoefte aan traditionele 

bedrijfshallen, maar meer vraag naar hoogwaardige objecten, inclusief laboratoria, 

cleanrooms en datacenters. De industrie heeft behoefte aan een breder scala van 

vastgoed dan alleen fabrieken. Daarnaast ontstaat er een toenemende vraag naar 

gestandaardiseerde kleine en middelgrote gebouwen in plaats van grote fabrieken 

gericht op hoge volumes. Ook zullen bedrijven naar verwachting meer gaan huren 

dan kopen om op de veranderende vraag in te kunnen spelen (JLL,2013). 

 Veel industrieën bevinden zich in clusters waar onderling verbonden bedrijven 

gebruik maken van dezelfde leveranciers, kennisuitwisseling en vergelijkbare 

technologieën. Deze clusters zijn vaak erg concurrerend, hebben een goed 

groeipotentieel en kennen een sterke vraag naar vastgoed. 

 Op de langere termijn ontstaat er naar verwachting een groot tekort aan technici.  
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Life Sciences & Health en het Space cluster 

De Life Sciences & Health (LSH) is één van de negen sectoren die het Rijk heeft 

aangewezen als topsector. LSH is een innovatieve en technologie-intensieve sector 

die bestaat uit de onderdelen farmacie (vervaardiging farmaceutische producten en 

grondstoffen) en onderzoek (speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van 

gezondheid en voeding en universitair medische centra). De LSH-markt in Nederland 

groeit door verschillende trends:  

 Door de vergrijzing neemt de zorgvraag toe. Daarnaast wil iedereen vitaal oud 

worden.  

 Er is een verhoogd aantal gevallen van chronische ziektes als diabetes en hart- en 

vaatziektes.  

 Technologische innovaties. 

 

Het space cluster in Nederland is de afgelopen decennia sterk gegroeid en bestaat uit 

enkele bedrijven in de ’upstream markt’ ((aanleg van) de ruimtevaartinfrastructuur) 

en een groeiend aantal bedrijven in de ’downstream markt’ (de gebruikers van deze 

infrastructuur zoals satellietdata). De grootste vestiging ESTEC van het European 

Space Agency (ESA) bevindt zich in Noordwijk. De sector is sterk afhankelijk van 

R&D budgetten die beschikbaar worden gesteld door de overheid. Bovendien is de 

overheid een belangrijke klant. Bezuinigen zouden de verdere groei van de sector 

kunnen beperken. Het Rijk heeft eerder geplande bezuinigingen op de ontwikkeling 

van ruimtevaartactiviteiten in het kader van ESA teruggedraaid, waardoor de 

vestiging van ESTEC in Noordwijk voorlopig is veilig gesteld (Holland Space Cluster, 

2015). 

 

De LSH en het Space cluster kennen naast algemene vestigingsfactoren, zoals een 

goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen, ook specifieke locatie-eisen 

zoals: 

 De aanwezigheid van onderzoeksfaciliteiten/kennisinstellingen. 

 Nabijheid van gerelateerde bedrijven en toeleveranciers. 

 Toegang tot goedopgeleide werknemers. 

 Aantrekkelijk werkklimaat en duidelijk imago locatie. 

3.2 Conclusie  

 Bedrijven willen dichterbij de markt zitten. Dit hangt samen met de toenemende 

verstedelijking en vergrijzing en het feit dat de wensen van de consumenten meer 

centraal komen te staan. Door dichter op de markt te zitten kunnen bedrijven beter 

inspelen op veranderingen van de vraag. In bepaalde sectoren kan bovendien een 

tekort aan geschikt personeel ontstaan. De nabijheid van potentiële werknemers 

wordt dan een belangrijke locatiefactor. Een bedrijfslocatie in de nabijheid van 

stedelijk gebied zal hierdoor aan belang toenemen.  

 De uitplaatsing van industriële bedrijven uit de Randstad naar andere delen van 

Nederland is veranderd naar een wederzijdse in- en uitstroom. De verwachting is dat 

productiebedrijven dicht op de markt willen zitten en zich dus in toenemende mate 

willen vestigen in de Randstad. De beschikbaarheid van geschikt technisch 

personeel is hier ook groter. 
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 Er is sprake van een toenemende digitalisering en automatisering die van invloed is 

op de werkgelegenheid, het ruimtegebruik van bedrijven op bedrijventerreinen en 

de inrichting van bedrijfsruimten.  

 Door toenemende concurrentie, kortere levenscycli van producten, diversificatie van 

de vraag van consumenten en het toenemende belang van ICT, concentreren 

bedrijven zich vaker op hun kernactiviteiten en besteden secundaire taken uit. In 

veel sectoren wordt samenwerking en innovatie dan ook steeds belangrijker. 

Hierdoor willen bedrijven zich in toenemende mate clusteren met bedrijven in 

andere sectoren. 
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4 Afbakening onderzoeksgebied 

De doelstelling van het onderzoek is om de actuele regionale behoefte aan 

bedrijventerreinen in de regio Leiden in beeld te brengen. Voor een goede 

berekening is het van belang om het onderzoeksgebied zorgvuldig af te bakenen. In 

2012 heeft er een raming van de behoefte aan bedrijventerreinen tot 2025 in 

Holland Rijnland plaatsgevonden. Om de resultaten uit dit rapport zo veel mogelijk 

met elkaar te kunnen vergelijken is er gebruik gemaakt van dezelfde begrenzing 

van het onderzoeksgebied. Het betrof hier Holland Rijnland, verdeeld in drie 

deelregio’s: 

 Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen). 

 Rijn- en Veenstreek (Kaag en Braassem, Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop). 

 Stedelijke as Leiden-Katwijk (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten 

en Zoeterwoude). 

 

De Handreiking Ladder voor Duurzame Verstedelijking (versie 3 november 2013, 

Ministerie van I&M) geeft aan dat “aansluiten bij bestaande regionale indelingen 

zoals de arbeidsmarktregio of Coropgebied het meest praktisch is. Voor bijzondere 

terreinen, die bijvoorbeeld een (inter)nationale of bovenregionale functie vervullen 

kan sprake zijn van een andere afbakening.’’  De Coropgebieden zijn vastgesteld 

door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma en zijn ontwikkeld 

op basis van het nodale principe (een kern met verzorgingsgebied of regiofunctie), 

waarbij forensenstromen als basis hebben gediend. Holland Rijnland1 bestaat uit het 

Coropgebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek en een deel van het Coropgebied 

Oost-Zuid-Holland. In het Coropgebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek zijn de 

gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 

gesitueerd. Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop liggen in het Coropgebied Oost-Zuid-

Holland. Hier zijn tevens de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 

Krimpenerwaard en Waddinxveen gelegen. 

 

Holland Rijnland is in de eerste plaats een bestuurlijke eenheid. Vanuit deze 

constatering is in dit hoofdstuk geanalyseerd in welke mate dit gebied ook een 

economische eenheid is. Dit is onderzocht op basis van de feitelijke 

migratiestromen van bedrijven. Deze zijn door het Ruimtelijk Planbureau (RPB, 

2007) geanalyseerd over de periode 1999-2006, op basis van het 

werkgelegenheidsregister Lisa.  

 Aangezien het onderzoek betrekking heeft op bedrijventerreinen is een selectie 

gemaakt van sectoren die met name op deze terreinen gevestigd zijn: de industrie, 

handel en distributie. De kantoorhoudende sectoren (zakelijke en overige 

dienstverlening) zijn hier dus buiten beschouwing gelaten.  

                                                      
1 Holland Rijnland betreft een RAS en REO regio binnen de provincie Zuid-Holland:  

-RAS betreft een indeling door de provincie Zuid-Holland van gemeenten in acht regio’s met het oog op de gezamenlijke 

Regionale Agenda Samenwerking. 

-Het bestuurlijk REO (Regionaal Economische Overleggen) is een overlegstructuur waarin de regiogemeenten, de 

provincie Zuid-Holland, de Kamer van Koophandel en het Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond deelnemen. Deze 

regionale samenwerking levert een gezamenlijke visie en aanpak op van onder andere de problemen rond 

bedrijventerreinen. 
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 Om te voorkomen dat het verhuisgedrag van zeer kleine bedrijven de afbakening 

van het onderzoeksgebied beïnvloedt, is er bovendien voor gekozen om niet het 

aantal vestigingen te meten, maar de verplaatste werkgelegenheid. 

4.1 Migratie bedrijven 

Het RPB (2007) heeft de migratiestromen in beeld gebracht tussen verschillende 

Coropgebieden. Dit betreft het meest recente onderzoek naar bedrijfsmigratie op 

nationaal niveau. In de Agglomeratie Leiden en Bollenstreek vond 94,6% van de 

verhuizingen op bedrijventerreinen plaats binnen het eigen Coropgebied (tabel 1). 

Dit is in lijn met de constatering van Pellenbarg en Van Steen (2003) dat het 

merendeel van de bedrijfsmigratie over korte afstand plaatsvindt. Ook het 

Ruimtelijk Planbureau (2007) constateerde dat 94% van de bedrijven binnen de eigen 

regio verhuizen en 75% binnen de eigen gemeente. 

 

Tabel 2 Verhuisbewegingen werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Agglomeratie Leiden 

en Bollenstreek (1999-2006) 

Coropgebied Binnen eigen 

Corop 

 Naar aggl. 

Leiden 

Naar andere  

Corop’s 

Totaal 

25 Aggl. Leiden 

28 Oost-Zuid-Holland 

29 Groot-Rijnmond 

10.292 

9.686 

48.441 

10.292 

112 

81 

588 

887 

5.060 

10.880 

10.685 

53.552 

     

Bron: Bewerking LISA door RPD (2007) 

 

In de periode 1999-2006 was sprake van verhuisbewegingen naar de Agglomeratie 

Leiden en Bollenstreek vanuit met name Oost-Zuid-Holland en Groot-Rijnmond 

(Tabel 2). In totaal betrof het echter slechts een beperkt aantal arbeidsplaatsen. 

Verhuizingen vanuit andere (omliggende) Coropgebieden waren nog beperkter en 

zijn hierdoor te verwaarlozen.  

 

Van de 10.880 verplaatste arbeidsplaatsen op bedrijventerreinen in de Agglomeratie 

Leiden en Bollenstreek werd 5,4% verplaatst naar andere Coropgebieden; vooral naar 

Oost-Zuid-Holland (268 banen) en Groot-Rijnmond (168 banen). De 

verhuisbewegingen naar andere Coropgebieden zijn verwaarloosbaar. 

Verhuizingen binnen Holland Rijnland 

Het RPB (2007) heeft ook de migratiestromen van bedrijven in beeld gebracht tussen 

gemeenten. Hierbij is per gemeente het saldo van vestiging en vertrek van banen 

naar een andere gemeente berekend. Aan de hand van de migratiestromen is de 

verplaatste werkgelegenheid tussen de gemeenten in Holland Rijnland geanalyseerd. 

Hierbij is, in lijn met de indeling van het onderzoeksgebied, onderscheid gemaakt 

tussen de drie deelgebieden in Holland Rijnland. Uit de verhuisbewegingen blijkt 

dat ieder deelgebied andere economische relaties heeft met omliggende gemeenten. 

De sterkste relaties van het Coropgebied Agglomeratie Leiden en Bollenstreek met 

Oost-Zuid-Holland bestaan met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. 

Maar de Rijn- en Veenstreek (vooral Alphen aan den Rijn) heeft sterkere 

economische relaties met gemeenten buiten Holland Rijnland (vooral met Gouda, 
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Rotterdam en Bodengraven-Reeuwijk). Dit betekent dat de Rijn- en Veenstreek 

weliswaar in Holland  Rijnland is gelegen, maar dat de economische relaties met de 

overige deelregio’s in deze bestuurlijke regio beperkt zijn. 

 

Binnen de Stedelijke as Leiden-Katwijk is vooral sprake van sterke economische 

relaties tussen Leiden en de omliggende gemeenten. Daarnaast is er ook met 

Noordwijk en Teylingen sprake van een sterke relatie. De Bollenstreek kent met 

name een sterke relatie met Katwijk en Leiden.  

4.2 Conclusies  

 De doelstelling is om de actuele regionale behoefte aan bedrijventerreinen in de 

regio Leiden in beeld te brengen. In 2012 heeft er een raming van de behoefte aan 

bedrijventerreinen in Holland Rijnland plaatsgevonden. Om de resultaten zo veel 

mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken is gebruik gemaakt van dezelfde 

begrenzing van het onderzoeksgebied. Het betrof hier Holland Rijnland, verdeeld in 

drie deelregio’s: Bollenstreek, Rijn- en Veenstreek en de Stedelijke as Leiden-Katwijk. 

 De handleiding voor de Ladder beveelt aan om bij voorkeur aan te sluiten bij 

bestaande regionale indelingen zoals de arbeidsmarktregio of het Coropgebied. 

Holland Rijnland bestaat voor het grootste gedeelte uit het Coropgebied 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek. Ca. 95% van de bedrijfsverplaatsingen van en 

naar bedrijventerreinen vindt hier plaats. Daarna is vooral sprake van een interactie 

met het Coropgebied Oost-Zuid-Holland. Hier vinden de belangrijkste verhuisrelaties 

plaats met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop.  

 De economische relaties van de Rijn- en Veenstreek met de overige deelregio’s in 

Holland Rijnland zijn beperkt.  

 

Figuur 6 Onderzoeksgebied en de deelgebieden 

 
Bron: Bureau Stedelijke Planning 
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5 De vraag naar bedrijventerreinen 

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van de vraag naar bedrijventerreinen in Holland 

Rijnland geanalyseerd. Allereerst is de algemene ontwikkeling van de 

werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Holland Rijnland beschouwd. Vervolgens 

is de vraag naar (moderne) gemengde bedrijventerreinen en hoogwaardige 

bedrijventerreinen in beeld gebracht. Hierbij is zowel een laag als een hoog scenario 

gehanteerd. Per soort bedrijventerrein is de vraag geanalyseerd op basis van twee 

methoden. Ten eerste op basis van een prognose van de werkgelegenheidsgroei en 

ten tweede op basis van de historische uitgifte van bedrijventerreinen. Dit leidt 

gezamenlijk tot de totale vraag naar bedrijventerrein in Holland Rijnland (Figuur 7).  

 

Figuur 7 Methodiek vraagraming bedrijventerreinen 

 
Bron Bureau Stedelijke Planning, 2016 

5.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen 

De werkgelegenheid in sectoren op bedrijventerreinen in Holland Rijnland nam 

tussen 2004 en 2009 met 5% af. Als gevolg van de crisis was in de periode 2009-2014 

sprake van een verdere daling van de werkgelegenheid. Per saldo is de 

werkgelegenheid in sectoren op bedrijventerreinen in Holland Rijnland in de 

afgelopen tien jaar met 14% gedaald (Tabel 3). De werkgelegenheidsontwikkeling in 

de grootste sectoren verschilde onderling sterk. In de Industrie bleef de 

werkgelegenheid redelijk constant. Maar de werkgelegenheid in de Bouw en 

Logistiek kenden een sterke daling van het aantal banen. In de kleine sectoren is 

vooral de werkgelegenheid in de Uitgeverijen sterk afgenomen (-42%). De Opslag 

(+53%) kende een sterke groei van het aantal banen.  
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Tabel 3 Ontwikkeling bedrijventerreinengerelateerde werkgelegenheid in Holland Rijnland 

(HR) en Nederland (NL) (2004-2014) 

Bron: Lisa 

 

In vergelijking met Nederland nam de aan bedrijventerreinen gerelateerde 

werkgelegenheid in Holland Rijnland het afgelopen decennium veel sterker af. Voor 

de crisis in de periode 2004-2009 groeide de werkgelegenheid in Nederland terwijl 

deze in Holland Rijnland al kromp. Alleen de werkgelegenheid in de Industrie nam 

in Nederland gemiddeld veel sterker af dan in Holland Rijnland. De 

werkgelegenheid in sectoren met een grote ruimtevraag zoals de Logistiek en Bouw 

is in Holland Rijnland sterker afgenomen dan in Nederland. Daarbij is van de drie 

deelgebieden van Holland Rijnland de werkgelegenheid het hardst gedaald in de 

Stedelijke as Leiden-Katwijk (-16%). De werkgelegenheid in de Rijn- en Veenstreek 

daalde het minst (-11%).  

 

Waarschijnlijk is het beperkte aanbod aan bedrijventerreinen een oorzaak van de 

sterke daling van de werkgelegenheid die zich zelfs al voor de crisis in Holland 

Rijnland voordeed. Met name in Leiden was het aanbod aan uitgeefbare 

bedrijventerreinen in het afgelopen decennium zeer beperkt. Door het ontbreken 

van (geschikt) aanbod zijn bedrijven (deels) weggetrokken om zich elders gaan 

vestigen. Dit blijkt met name door een daling van de werkgelegenheid in de 

logistieke sector waar doorgaans behoefte is aan grote arealen bedrijventerrein. 

5.2 Vraag naar (modern) gemengde bedrijventerreinen 

Onder (modern) gemengde bedrijventerreinen wordt verstaan; bedrijventerreinen 

met een milieucategorie 1, 2, 3 of 4, bestemd voor reguliere bedrijvigheid en niet 

behorend tot de terreinen die zijn getypeerd als hoogwaardig. Hierbij zijn 

distributieparken, industrieterreinen en terreinen voor agribusiness meegenomen, 

aangezien deze activiteiten ook vaak gevestigd zijn op gemengde 

bedrijventerreinen. De vraag naar bedrijventerreinen wordt berekend op basis van 

de ontwikkeling van de werkgelegenheid en op basis van de historische uitgifte in 

de afgelopen tien jaar.  

 Banen HR  % 2009 tov 2004 % 2014 tov 2004 

 2004 2009 2014 HR NL HR NL 

Industrie 20.460 20.572 19.900 1% -5% -3% -13% 

Bouw 13.264 12.993 10.468 -2% 8% -21% -11% 

Autohandel 3.836 3671 3.252 -4% 1% -15% -6% 

Groothandel 18.455 16.557 14.680 -10% 5% -20% 0% 

Goederenvervoer 5.442 5.128 4.314 -6% 2% -21% -8% 

Opslag 1.281 839 1.963 -35% 13% 53% 24% 

Uitgeverijen 1.591 1.404 916 -12% -8% -42% -31% 

Verhuur en Lease 883 985 779 12% 3% -12% -3% 

Reparatie 248 296 334 19% 7% 35% 9% 

Totaal 65.460 62.445 56.606 -5% 1% -14% -8% 
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Berekening vraag op basis van de werkgelegenheid 

In 2014 waren er in Holland Rijnland ca. 51.850 personen werkzaam in sectoren die 

over het algemeen op gemengde bedrijventerreinen gevestigd zijn2. (Databank Zuid-

Holland, 2015). Het Centraal Planbureau (2015) hanteert twee scenario’s voor de 

economische ontwikkeling in Nederland tot 2030: het scenario Hoog en het scenario 

Laag. Het scenario Hoog gaat voor de komende periode uit van een groeipercentage 

van de werkgelegenheid in de provincie Zuid-Holland van ca. 0,69% per jaar. In het 

scenario Laag neemt de werkgelegenheid in Zuid-Holland tot 2030 met gemiddeld 

0,11% per jaar toe. In onze berekeningen hanteren we beide scenario’s. 

 

Voor de sectoren die over het algemeen gevestigd zijn op gemengde 

bedrijventerreinen betekent een jaarlijkse groei van 0,69% dat de werkgelegenheid 

in Holland Rijnland tot 2025 met ca. 4.100 arbeidsplaatsen toeneemt (Tabel 4). Een 

jaarlijkse groei van 0,11% betekent dat de werkgelegenheid tot 2025 met ca. 630 

toeneemt. 

 

De terreinquotiënt in Zuid-Holland voor bedrijventerreinen bedraagt 210 (Bureau 

Stedelijke Planning, 2015). Dit betekent dat een toename van 4.100 arbeidsplaatsen 

leidt tot een ruimtebehoefte van ca. 86 ha netto in Holland Rijnland tot 2025. Een 

toename van ca. 630 banen leidt tot een ruimtebehoefte van 13 ha. 

 

Terreinquotiënt  

De terreinquotiënt betreft het ruimtegebruik per werkzaam persoon op bedrijventerreinen 

uitgedrukt in vierkante meter per persoon. De terreinquotiënt kan berekend worden door 

het aantal werkzame personen op een bedrijventerreinen te delen door de oppervlakte van 

het terrein. De terreinquotiënt is sterk sectoraal bepaald. Regionale verschillen spelen 

vooral een rol als er verschillen in ruimteschaarste zijn tussen regio’s. 

 

 

Tabel 4 Toename werkgelegenheid gemengde bedrijventerreinen Holland Rijnland 2014-2025 

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning van gegevens Databank Zuid-Holland en PBL 

 

De vraag naar (modern) gemengde bedrijventerreinen bevindt zich voor het grootste 

gedeelte (ca. 6 tot 36 ha) in de Stedelijke as. De vraag naar (modern) gemengde 

                                                      
2 Bron: Lisa. Dit betreffen de volgende sectoren: C Industrie (behalve 2110 en 2120 Vervaardiging van farmaceutische 

grondstoffen en producten), F bouw, G45 Autohandel, G46 Groothandel, H Vervoer en Opslag, J58 Uitgeverijen,N77 

Verhuur en Lease roerende goederen en S95 Reparatie 

 

 aantal banen toename banen 2014-2025 aantal banen 2025 

 2014 0,11% groei 

 

0,69% groei 0,11% groei 

 

0,69% groei 

Regio      

Bollenstreek  11.302 138 888 11.440 12.190 

Rijn- en Veenstreek 18.841 229 1.480 19.070 20.321 

Stedelijke as 21.723 264 1.707 21.987 23.430 

Holland Rijnland 51.853 631 4.074  52.484 55.927 
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bedrijventerreinen in de Rijn- en Veenstreek bedraagt ca. 5 tot 31 ha en in de 

Bollenstreek ca. 3 tot 19 ha.  

Berekening vraag op basis van historische uitgifte 

In de periode 2004-2013 was de gemiddelde uitgifte van gemengde 

bedrijventerreinen in Holland Rijnland ca. 6,8 ha per jaar (Figuur 8). In deze periode 

was zowel sprake van vijf jaren met hoogconjunctuur (2004-2008) als vijf jaren met 

laagconjunctuur 2009-2013.  

Indien we de historische uitgifte over deze gehele periode projecteren naar de 

toekomst resulteert dit in een vraag naar (modern) gemengde  bedrijventerreinen in 

Holland-Rijnland van ca. 68 tot 2025.  

Het hoge economische scenario van 2,2%  (CPB, 2015) is echter vergelijkbaar met de 

economische groei die voorafging aan de economische crisis. In deze periode was de  

gemiddelde uitgifte van bedrijventerreinen in Holland-Rijnland 10 ha per jaar. 

Indien we deze uitgifte projecteren naar de toekomst resulteert dit in ca. 100 ha tot 

2025. 

 

Figuur 8 Historische uitgifte (modern) gemengde bedrijventerreinen (2004-2013) 

 
Bron IBIS 
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Historische opname (modern) gemengde bedrijventerreinen in Holland Rijnland 

onderverdeeld naar type bedrijventerrein 

De opname van (modern) gemengde bedrijventerreinen in de periode (2004-2013) kan 

onderverdeeld worden naar de volgende type terreinen: agribusiness, distributieparken, 

industrieterreinen en gemengde terreinen. Deze indeling is toegepast op alle 

bedrijventerreinen door de Provincie Zuid-Holland (infodesk bedrijventerreinen).    

 

Er is in de periode 2004-2013 geen opname geweest van industrieterreinen. De opname op 

distributieparken bedroeg in totaal ca. 10 ha en de opname op terreinen voor de agribusiness 

ca. 6 ha.  

 

Figuur 9 Historische uitgifte (modern) gemengde bedrijventerreinen onderverdeeld naar type 

terrein (2004-2013) 

 

Bron IBIS en infodesk bedrijventerreinen Zuid-Holland 

5.3 Vraag naar hoogwaardige (high tech) bedrijventerreinen 

Bedrijven in de Life Sciences & Health en Space cluster vestigen zich bij voorkeur 

niet op (modern) gemengde bedrijventerreinen maar op hoogwaardige terreinen. 

Holland Rijnland profileert zich als een hoogwaardige economische regio en richt 

zich in dit kader op de clusters Life Sciences & Health en het space cluster. Het Life 

Sciences & Health cluster is diep geworteld in onder meer het Leiden Bio Science 

Park (LBSP). Het space cluster is met name gevestigd op het Space Business Park 

(SBP) in Noordwijk.  

 

Berekening vraag Life Sciences & Health op basis van de werkgelegenheid 

De afgelopen 10 jaar is de werkgelegenheid in de LSH in Holland Rijnland met 31% 

toegenomen (jaarlijks ca. 2,5%). In 2014 waren er ca. 9.740 personen werkzaam in de 

LSH in Holland Rijnland (Databank Zuid-Holland, 2015). Aangezien de LSH ondanks 

de economische crisis een sterke economische groei heeft doorgemaakt is het goed 

mogelijk dat deze groei in de komende periode op vergelijkbare wijze door zal 

zetten. Een jaarlijkse groei van 2,5% betekent dat de werkgelegenheid tot 2025 met 

ca. 3.000 arbeidsplaatsen toeneemt.  

Het cluster is echter sterk afhankelijk van externe factoren en laat zich daarom 

moeilijk voorspellen. Daarom hanteren wij ook een laag scenario met een jaarlijkse 

groei van de werkgelegenheid van 1%. Dit resulteert in een toename met ca. 1.100 

arbeidsplaatsen tot 2025.  
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De terreinquotiënt op het LBSP bedroeg in 2013 ca. 22 (Bureau Stedelijke Planning, 

2015). Op basis van deze terreinquotiënt leidt het hoge groeiscenario met een 

toename van ca. 3.000 banen tot een ruimtebehoefte van ca. 7 ha in Holland 

Rijnland tot 2025. In het lage scenario leidt dit tot een ruimtebehoefte van ca. 3 ha 

netto.  

 

Tabel 5 Toename werkgelegenheid LSH en Space cluster in Holland Rijnland 2014-2025 

 aantal banen toename banen 2014-2025 aantal banen 2025 

 2014 1% groei 

 

3% groei 1% groei 

 

3% groei 

Regio      

Holland Rijnland 9.740 1.127 3.040 10.867 12.780 

      

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning van gegevens Databank Zuid-Holland en PBL 

 

Gezien de huidige locatie van de LSH zal deze vraag zich naar verwachting geheel 

richten op de Stedelijke as Leiden-Katwijk.  

Berekening vraag Space cluster op basis van de werkgelegenheid 

In de periode 2004-2011 is de werkgelegenheid in het space cluster in Holland-

Rijnland met 25% toegenomen.  

Gezien de sterke jaarlijkse groei in het afgelopen decennium wordt voor het space 

cluster een gelijke toekomstige groei van de werkgelegenheid verwacht. Het cluster 

is echter sterk afhankelijk van externe factoren en laat zich moeilijk voorspellen. 

Daarom hanteren wij naast de gemiddelde jaarlijkse groei van de afgelopen tien jaar 

(2,5%) ook een laag scenario met een jaarlijkse groei van 1% van het aantal banen.  

Een jaarlijkse groei van 1% betekent dat de werkgelegenheid tot 2025 met ca. 400 

arbeidsplaatsen toeneemt. Een jaarlijkse groei van 3% betekent dat de 

werkgelegenheid tot 2025 met ca. 1.300 arbeidsplaatsen toeneemt. 

 

In 2014 waren er ca. 3.370 mensen werkzaam in het space cluster (Holland Rijnland, 

2011). Aangezien deze sector net zoals de LSH ondanks de economische crisis een 

sterke economische groei heeft doorgemaakt is het goed mogelijk dat deze groei in 

de komende periode op vergelijkbare wijze door zal zetten. Een jaarlijkse groei van 

2,5% betekent dat de werkgelegenheid tot 2025 met ca. 1.050 arbeidsplaatsen 

toeneemt. Ook de Spacesector is echter sterk afhankelijk van externe factoren en 

laat zich daarom moeilijk voorspellen. Daarom hanteren wij ook hier een laag 

scenario met een jaarlijkse groei van de werkgelegenheid van 1%. Dit resulteert in 

een toename met ca. 400 arbeidsplaatsen tot 2025.  

 

De terreinquotiënt op het Space Business Park bedroeg in 2013 ca. 100 (Bureau 

Stedelijke Planning, 2015). Dit betekent dat een toename van 400 arbeidsplaatsen 

leidt tot een ruimtebehoefte van ca. 4 ha netto in Holland Rijnland tot 2025. Een 

toename van ca. 1.050 banen leidt tot een ruimtebehoefte van ca. 11 ha.  
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Tabel 6 Toename werkgelegenheid LSH en Space cluster in Holland Rijnland 2014-2025 

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning van gegevens Databank Zuid-Holland en PBL 

 

De vraag van de Spacesector naar hoogwaardige bedrijventerreinen bevindt zich 

voor het grootste gedeelte in de Bollenstreek (met name in Noordwijk). Ca. 1 tot 2 ha 

van de totale vraag bevindt zich in de Stedelijke as (met name in Leiden).  

 

De totale vraag naar hoogwaardige terreinen in Holland Rijnland bedraagt 7 tot 18 

ha. Deze vraag bevindt zich voor 3 tot 9 ha in de Bollenstreek en 4 tot 9 ha in de 

Stedelijke as Leiden-Katwijk.  

Berekening vraag op basis van historische uitgifte 

In de periode 2004-2013 was de gemiddelde uitgifte van hoogwaardige 

bedrijventerreinen in Holland Rijnland ca. 0,9 ha per jaar (Figuur 10). In de periode 

2004-2008 was de gemiddelde jaarlijkse uitgifte nagenoeg gelijk. Indien we de 

historische uitgifte projecteren naar de toekomst resulteert dit in een vraag naar 

hoogwaardige bedrijventerreinen in Holland-Rijnland van ca. 9 ha tot 2025. 

 

Figuur 10 Historische uitgifte hoogwaardige bedrijventerreinen (2004-2013) 

 
Bron IBIS 

5.4 Totale vraag naar bedrijventerreinen 

Berekening totale vraag op basis van ontwikkeling werkgelegenheid 

In Holland Rijnland heeft in de periode 1999-2006 het overgrote deel van de 

werkgelegenheid zich verplaatst binnen de eigen regio. Verplaatsingen naar of 

vanuit andere gebieden waren verwaarloosbaar. De verwachting is dat deze 

ontwikkeling zich in de toekomst zal doorzetten. Dit betekent dat naar verwachting 

de vraag naar bedrijventerreinen niet sterk beïnvloed wordt door bovenregionale 

migratie.  

 

De totale vraag naar bedrijventerreinen is samengesteld uit de vraag naar (modern) 

gemengde bedrijventerreinen en de vraag naar hoogwaardige bedrijventerreinen. In 

 aantal banen toename banen 2014-2025 aantal banen 2025 

 2014 1% groei 

 

3% groei 1% groei 

 

3% groei 

Regio      

Holland Rijnland 3.376 391 1.054 3.767 4.430 
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het hoge scenario bedraagt de totale vraag naar bedrijventerreinen ca. 105 ha en in 

het lage scenario ca. 20 ha. 

 

De toekomstige vraag is als volgt verdeeld tussen de deelgebieden (Tabel 7):  

 Bij het hoge scenario bedraagt de vraag in de Stedelijke as Leiden-Katwijk tot 2025 

ca. 45 ha, in de Bollenstreek ca. 28 ha en in de Rijn- en Veenstreek ca. 31 ha.  

 Bij het lage scenario bedraagt de vraag in de Stedelijke as Leiden-Katwijk tot 2025 ca. 

10 ha, in de Bollenstreek 6 ha en in de Rijn- en Veenstreek 5 ha. 

 

Tabel 7 De totale vraag naar bedrijventerreinen in het scenario laag en hoog 

Coropgebied Scenario Laag Scenario Hoog  

Bollenstreek 

Rijn- en Veenstreek 

Stedelijke as Leiden-Katwijk 

Holland Rijnland 

6 

5 

10 

21 

28 

31 

45 

104 

   

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning 

Berekening totale vraag op basis van historische uitgifte 

In de periode 2004-2013 was de gemiddelde uitgifte van bedrijventerreinen in 

Holland Rijnland ca. 7,8 ha per jaar (Figuur 11). Het merendeel van de uitgifte vond 

plaats in de Rijn- en Veenstreek. Door het ontbreken van aanbod aan 

bedrijventerreinen is de uitgifte in de Stedelijke as Leiden-Katwijk de afgelopen 10 

jaar beperkt geweest (met name van gemengde bedrijventerreinen).  

In deze periode was zowel sprake van vijf jaren met hoogconjunctuur (2004-2008) 

als vijf jaren met laagconjunctuur 2009-2013. Indien we de historische uitgifte over 

deze gehele periode projecteren naar de toekomst resulteert dit in een totale vraag 

naar bedrijventerreinen in Holland-Rijnland van ca. 78 tot 2025.  

Het hoge economische scenario van 2,2%  (CPB, 2015) is echter vergelijkbaar met de 

economische groei die voorafging aan de economische crisis. In deze periode was de  

gemiddelde uitgifte van bedrijventerreinen in Holland-Rijnland 10,8 ha per jaar. 

Indien we deze uitgifte projecteren naar de toekomst resulteert dit in ca. 108 ha tot 

2025. 

 

Figuur 11 Historische uitgifte bedrijventerreinen (2004-2013) 

 
Bron IBIS 
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Afweging scenario’s 

De vraag naar bedrijventerreinen is berekend voor het scenario Hoog en voor het 

scenario Laag. Gezien de positieve verwachtingen voor de economische 

ontwikkeling, met name in het Coropgebied agglomeratie Leiden en Bollenstreek 

(Figuur 12), adviseren wij om voor de toekomstige planning van bedrijventerreinen 

in Holland Rijnland uit te gaan van het scenario Hoog. Dit scenario correspondeert 

ook beter met de werkelijke uitgifte van bedrijventerreinen in de afgelopen periode. 

Daar komt bij dat met name in de Stedelijke as in de afgelopen tien jaar sprake was 

van een beperkt aanbod aan uitgeefbaar bedrijventerrein.  

 

Figuur 12 Verandering aantal banen per COROP-gebied volgens scenario Hoog en Laag 

 
Bron CPB, 2015 

5.5 Conclusies  

 De werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Holland Rijnland (-14%) nam het 

afgelopen decennium veel sterker af dan het gemiddelde in Nederland (-8%). In de 

Industrie bleef de werkgelegenheid redelijk constant. Maar de werkgelegenheid in 

de Bouw en Logistiek kenden een sterke daling van het aantal banen. 

 Door het ontbreken van (geschikt) aanbod, met name in de regio Leiden, zijn 

bedrijven weggetrokken en zich elders gaan vestigen.  

 Met een scenario van lage economische groei is de toekomstige vraag naar 

bedrijventerreinen in Holland Rijnland op basis van de werkgelegenheidsprognose 

ca. 20 ha  op basis van de historische uitgifte 80 ha. 

 Gezien de positieve verwachtingen voor de economische ontwikkeling adviseren wij 

echter om voor de toekomstige planning van bedrijventerreinen in Holland Rijnland 

uit te gaan van een scenario met hoge economische groei. Zeker omdat met name in 

de Stedelijke as Leiden – Katwijk in de afgelopen tien jaar sprake was van een 

beperkt aanbod aan uitgeefbaar bedrijventerrein. Met dit scenario van hoge 

economische groei is de totale vraag naar bedrijventerreinen in Holland Rijnland 

voor de periode 2015-2025 ca. 105 ha tot 110 ha. 

 De vraag naar (modern) gemengde bedrijventerreinen voor de periode 2015-2025 in 

Holland Rijnland bedraagt op basis van de werkgelegenheidsprognose ca. 86 ha en 

op basis van de historische uitgifte ca. 100 ha.  



 

 pagina 34 

 De vraag naar hoogwaardige bedrijventerreinen voor de periode 2015-2025 bedraagt 

in Holland Rijnland op basis van de historische uitgifte ca. 9 ha en op basis van de 

werkgelegenheidsprognose ca. 18 ha.  

 In de Stedelijke as Leiden-Katwijk bestaat er tot 2025 een additionele vraag naar ca. 

45 ha netto bedrijventerreinen, waarvan 9 ha hoogwaardige bedrijventerreinen en 

36 ha (modern) gemengde bedrijventerreinen. 

 In de Bollenstreek bestaat er tot 2025 een additionele vraag naar ca. 28 ha netto 

bedrijventerreinen, waarvan ca. 9 hoogwaardige bedrijventerreinen, en  19 ha 

(modern) gemengde bedrijventerreinen. 

 In de Rijn- en Veenstreek bestaat er tot 2025 een additionele vraag naar ca. 31 ha 

netto bedrijventerreinen. Deze vraag is naar verwachting volledig gericht op 

(modern) gemengde bedrijventerreinen. 
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6 Het aanbod aan bedrijventerreinen  

In dit hoofdstuk is de ontwikkeling van het aanbod in beeld gebracht. Allereerst 

heeft hiertoe een kwantitatieve analyse plaatsgevonden en vervolgens is het aanbod 

vanuit een kwalitatieve invalshoek beschouwd. Hiervoor is het aanbod aan 

hoogwaardige en (modern) gemengde terreinen geanalyseerd. 

6.1 Aanbod bedrijventerreinen: kwantitatieve analyse  

Huidige voorraad 

Holland Rijnland beschikte op 1 januari 2015 over ca. 1.300 hectare netto 

bedrijventerrein in ontwerp-, of vigerende bestemmingsplannen (1.730 ha bruto) 

(Provincie Zuid-Holland, 2015). 

 

Figuur 13 Ligging bedrijventerreinen Holland Rijnland (2014) (hard = roze, zacht = groen) 

 
Bron IBIS, 2014 

 

De gemeente Alphen aan den Rijn beschikt met 324 ha (23 bedrijventerreinen) over 

de grootste voorraad aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland, gevolgd door 

Katwijk (187 ha) en Leiden (107 ha). De grootste terreinen in de regio zijn 

Molenwetering en Rijnhaven in Alphen aan den Rijn (75 en 65 ha) en ’t Heen in 

Katwijk (68 ha). De bedrijventerreinen liggen met name aan de randen van het 

bestaand gebouwd gebied (Figuur 13). 

Plancapaciteit bedrijventerreinen 

De plancapaciteit betreft het direct en niet-direct uitgeefbaar areaal aan 

bedrijventerreinen dat is vastgesteld in een (ontwerp)bestemmingsplan. Dit is het 
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harde aanbod. Daarnaast zijn er ook zachte plannen waarvoor nog geen 

(ontwerp)bestemmingsplan is vastgesteld. Dit deel van de plancapaciteit is niet 

meegeteld in de vraag-aanbod vergelijking. Voor deze plannen geldt dat ze te zijner 

tijd eerst aan de Ladder getoetst dienen te worden. 

 

Op 30 bedrijventerreinen in Holland Rijnland was op 1 januari 2015 grond 

uitgeefbaar. Dit betrof 98 ha netto areaal dat direct of niet-direct uitgeefbaar is en 

opgenomen is in ontwerp- of vigerende bestemmingsplannen. Daarnaast kent 

Holland Rijnland momenteel 132 ha zacht planaanbod.  

 

Tabel 8 Plancapaciteit bedrijventerreinen in Holland Rijnland (1 januari 2015) 

 Harde plancapaciteit 

 (ha) 

Zachte plancapaciteit  

(ha) 

Bollenstreek 16 18 

Rijn- en Veenstreek 42 87 

Stedelijke as 40 27 

Holland Rijnland 98 132 

    

Bron inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, o.b.v. ruimtelijkeplannen.nl, provincie Zuid-Holland en IBIS (2015).  

 

De meeste harde plancapaciteit bevindt zich in de Rijn- en Veenstreek. Het grootste 

aanbod betrof o.a. Klei-Oost Zuid in  Katwijk (14,5 ha), Bio Science Park in Oegstgeest 

(8,5 ha) en Steekterpoort I in Alphen aan den Rijn (8 ha).  

Herstructureringsopgave  

Een deel van de bedrijventerreinen in Holland Rijnland is economisch, ruimtelijk, 

maatschappelijk of technisch verouderd. Holland Rijnland kent een forse 

herstructureringsopgave. In 2012 bestonden er voor ca. 523 ha aan bedrijventerrein  

herstructureringsplannen waarbij er onderscheid gemaakt kan worden tussen de 

volgende vormen (Holland Rijnland, 2012):    

1. Facelift/groot onderhoud: Grote opknapbeurt van gebouwen en openbare ruimte. 

2. Revitalisering: Forse en integrale verbetering van een bestaande locatie qua 

ontsluiting, leegstand, leef- en werkklimaat en dergelijke. Daarbij kan sprake zijn 

van een lichte en een zware vorm.  

3. Herontwikkeling: Bestaande werkfuncties vervangen door nieuwe hoogwaardiger 

functies, al dan niet met behoud van bestaande gebouwen. 

4. Transformatie: Geven van een nieuwe functie aan (een deel van) de locatie, zoals 

wonen. 

 

In het geval van transformatie is er sprake van een vermindering van de voorraad en 

dus een toename van de vraag naar bedrijventerreinen. De komende periode wordt 

in Holland Rijnland ca. 71 ha areaal onttrokken van de voorraad. Overigens betreft 

een deel hiervan slechts een ambitie waardoor dit niet van de harde plancapaciteit 

kan worden afgetrokken. Voor 25 ha geldt dat de transformatie zich in de plan- of 

uitvoeringsfase bevindt (15 ha in de Rijn- en Veenstreek, 5 ha in de Stedelijke as en 

4,5 ha in de Bollenstreek). De harde plancapaciteit moet hier wel op worden 

aangepast. De grootste transformatie betreft Rijnhaven Oost in Alphen aan den Rijn, 

waar een gemengd stedelijk gebied wordt gecreëerd.  
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Uit de regionale bedrijventerreinenstrategie van Holland Rijnland (2009) blijkt dat 

jaarlijks gemiddeld zo’n 2 à 3 hectare bedrijventerrein is getransformeerd naar met 

name woningbouw. Indien we dit projecteren naar de toekomst leidt dit tot een 

getransformeerd areaal van 20 tot 30 ha tot 2025. Dit komt overeen met de 

gevonden transformatieopgave van 25 ha.  

 

In de visie ’Van bedrijventerreinen naar werklandschappen’ van de Leidse regio 

(2013) is het wensbeeld voor een aantal bedrijventerreinen (met name 

binnenstedelijke) een meer verruimend profiel met diverse andere functies. Indien 

dit wensbeeld wordt gerealiseerd leidt dit met name tot een tekort voor 

vestigingsmogelijkheden van bedrijven met een milieucategorie van 3.1 of hoger. 

Bedrijven met deze milieucategorieën zijn lastig te combineren met andere functies 

zoals wonen. Echter is onduidelijk in hoeverre dit wensbeeld daadwerkelijk de 

komende jaren wordt gerealiseerd. 

6.2 Aanbod bedrijventerreinen: kwalitatieve analyse 

Type bedrijventerreinen 

Het merendeel van de harde plancapaciteit bevindt zich op (modern) gemengde 

bedrijventerreinen (ca. 81 ha3). Hiervan betreft ca. 9 ha terreinen gericht op 

Agribusiness en 3 ha gericht op distributie/industrie (Tabel 9). Daarnaast bevindt ca. 

17 ha van de plancapaciteit zich op hoogwaardige bedrijventerreinen, waarvan het 

merendeel op het Bio Science Park in Oegstgeest en het Space Business Park in 

Noordwijk. Op het Bio Science Park in Leiden is er ook nog uitgeefbaar areaal en 

daarnaast kan er door intensivering ruimtewinst worden behaald. Het merendeel 

van de zachte plancapaciteit bevindt zich op gemengde terreinen (zie bijlage voor 

locaties). 

 

Tabel 9 Plancapaciteit per type bedrijventerreinen in de deelregio’s (1 januari 2015) 

 Hoogwaardige 

terreinen 

Hard        Zacht 

(modern) Gemengde 

terreinen 

Hard                 Zacht 

Totaal 

Hard   

Bollenstreek 6 0 10 18 16 

Rijn- en Veenstreek - 0 42 87 42 

Stedelijke as 11 20 29 7 40 

Totaal  17 20 81 112 98 

       

Bron inventarisatie Bureau Stedelijke Planning, o.b.v. ruimtelijkeplannen.nl, provincie Zuid-Holland en IBIS (2015). 

 

Binnen de Stedelijke As is het grootste gedeelte van de harde plancapaciteit gelegen 

in Katwijk en Oegstgeest. Leiden kent geen harde plancapaciteit van gemengde 

bedrijventerreinen. In de Bollenstreek is de plancapaciteit verspreid, alleen 

Hillegom kent geen harde plancapaciteit. De meeste harde plancapaciteit bevindt 

zich in de Rijn- en Veenstreek en is hier vooral gesitueerd in Alphen aan den Rijn 

(Figuur 14). De gemeente Kaag en Braassem kent geen harde plancapaciteit.  

 

 

                                                      
3 Hiervan is op 27 ha de vestiging van een bedrijf met een milieucategorie van 4.1 of hoger mogelijk 
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Tabel 10 Plancapaciteit in Katwijk en Oegstgeest 

Locatie Gemeente Plancapaciteit Status 

Klei-Oost-Zuid Katwijk 14,5 ha Hard 

Valkenburg Katwijk  20,0 ha Zacht 

MEOB Oegstgeest   8,4 ha Hard 

Bio Science Park Oegstgeest   8,5 ha Hard 

    

Bron Provincie Zuid-Holland, 2015 

 

Figuur 14 Ligging harde plancapaciteit per deelregio  

 
Bron IBIS, bewerking Bureau Stedelijke Planning 

6.3 Conclusies  

 De harde plancapaciteit betreft het direct uitgeefbaar en niet-direct uitgeefbaar 

areaal aan bedrijventerreinen dat is vastgesteld in (ontwerp)bestemmingsplannen. 

In Holland Rijnland bedroeg deze harde plancapaciteit op 1 januari 2015 zo’n 98 ha.  

 Daarnaast zijn er ook zachte plannen die nog niet planologisch-juridisch zijn 

vastgesteld. Dit deel van de plancapaciteit is niet meegeteld bij het aanbod. Dit 

metrage betreft ca. 132 ha.  

 In het geval van transformatie is er sprake van een vermindering van de voorraad en 

dus een toename van de vraag naar bedrijventerreinen. De komende periode wordt 

in Holland Rijnland ca. 66,5 ha areaal onttrokken van de voorraad. Voor 25 ha geldt 

dat de transformatie zich in de plan- of uitvoeringsfase bevindt (15 ha in de Rijn- en 

Veenstreek, 5 ha in de Stedelijke as en 4,5 ha in de Bollenstreek). Deze opgave vindt 

plaats op (modern) gemengde bedrijventerreinen. Dit zal leiden tot een extra 

toename van de vraag naar bedrijventerreinen. 

 Het merendeel van de harde plancapaciteit bevindt zich op (modern) gemengde 

bedrijventerreinen (ca. 82 ha). Daarnaast bevindt ca. 17 ha van de plancapaciteit zich 

op hoogwaardige bedrijventerreinen. 

 De harde plancapaciteit in de Bollenstreek bedraagt16 ha, waarvan ca. 6 ha op 

hoogwaardige bedrijventerreinen en 10 ha op gemengde terreinen. 

 De harde plancapaciteit in de Stedelijke as bedraagt 40 ha, waarvan ca. 11 ha op 

hoogwaardige bedrijventerreinen en 29 ha op gemengde terreinen. 

 De harde plancapaciteit in de Rijn- en Veenstreek bedraagt 42 ha. Dit bevindt zich 

alleen op (modern) gemengde bedrijventerreinen. 
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7 Regionale behoefte bedrijventerreinen (trede 1) 

In dit hoofdstuk is de actuele regionale behoefte aan bedrijventerreinen in beeld 

gebracht op basis van de vraag- en aanbodzijde van de markt. Dit in het kader van 

trede 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De regionale behoefte is 

zowel kwantitatief berekend als kwalitatief beschouwd. 

7.1 Kwantitatieve behoefte 

Op basis van de methode die is gebaseerd op een prognose van de werkgelegenheid 

is er in Holland Rijnland tot 2025 sprake van een vraag naar bedrijventerreinen van 

104 ha. Op basis van de tweede methodiek op basis van de historische uitgifte is een 

vraag berekend van 108 ha tot 2025. Dit betekent dat de vraag in Holland Rijnland 

in de periode 2015-2025 ca. 105 tot 110 ha bedraagt. 

 

De harde plancapaciteit aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland bedraagt ca. 100 

ha netto bedrijventerrein. Er is daarnaast door transformatie sprake van een 

onttrekking van bedrijventerreinen van 25 ha. De vraag dient hierdoor opgehoogd 

te worden tot een totaal van 130 tot 135 ha. Dit betekent dat er in Holland Rijnland 

tot 2025 naar verwachting sprake is van een tekort van ca. 30 tot 35 ha4 aan harde 

plancapaciteit.  

 

Dit tekort bevindt zich met name in de Bollenstreek waar een additionele behoefte 

is aan ca. 15 tot 25 ha harde plancapaciteit. In de Rijn en Veenstreek is deze 

behoefte 5 tot 15 ha en in de stedelijke as Leiden-Katwijk ca. 0 tot 10 ha. De 

ondergrens van de ruimtebehoefte voor de stedelijke as Leiden-Katwijk van 0 ha 

geeft echter een vertekend beeld omdat deze is gebaseerd op de uitgifte van 

bedrijventerreinen in de afgelopen periode. Het aanbod in deze periode was echter 

zeer laag. Voor de stedelijke as Leiden- Katwijk dient daarom de bovengrens van 10 

ha gehanteerd te worden.  

 

Tabel 11 De behoefte aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland per regio  

 Vraag    Plan-

capaciteit 

      

Behoefte 

 Prognose 

(Wg) 

Opname 

(Opn) 

Vervangings-

vraag 

Totaal  Wg Opn      

Bollenstreek 28 33 5 33 - 39 16 17  23  

Rijn- en Veenstreek 31 41 15 46 - 56  42 4  14 

Stedelijke as Leiden-

Katwijk 

45  34* 5 39 - 50  40 10 0  

Holland Rijnland 104 108 25 129 - 134 98 31  37  

         

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning *door het ontbreken van aanbod is de opname beperkt geweest 

 

 

                                                      
4 Ter vergelijking; door de provincie Zuid-Holland is in het Programma Ruimte (2014) de ruimtebehoefte aan 

bedrijventerrein in Holland Rijnland voor de periode 2010-2020 geraamd op 23 ha (Provincie Zuid-Holland, 2012) 
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7.2 Kwalitatieve behoefte  

Een deel van de behoefte aan bedrijventerreinen in Holland Rijnland voor de 

periode 2015-2025 is gericht op hoogwaardige terreinen en een deel op (modern) 

gemengde terreinen: 

 De vraag naar hoogwaardige bedrijventerrein bedraagt ca. 9 tot 18 ha (Tabel 12 en 

Tabel 13). De plancapaciteit bestaat uit ca. 17 ha. Dit betekent dat er in Holland 

Rijnland, afhankelijk van de berekeningsmethodiek, sprake is van een tekort aan 1 

ha hoogwaardige bedrijventerreinen tot een overaanbod van 8 ha. In de Stedelijke as 

Leiden-Katwijk is sprake van een klein overaanbod van ca. 2 tot 4 ha. In de 

Bollenstreek is er sprake van een klein tekort van 3 ha of een overaanbod van 4 ha. 

 De vraag naar (modern) gemengde bedrijventerreinen bedraagt ca. 86 tot 100 ha. 

Daarnaast is er sprake van een onttrekking van ca. 25 ha gemengde 

bedrijventerreinen, waarop de vraag moet worden bijgesteld. De harde 

plancapaciteit bedraagt 81 ha. Dit betekent dat er in Holland Rijnland tot 2025 

sprake is van een tekort van 30 tot 44 ha voor gemengde bedrijventerreinen.   

 

Tabel 12 De behoefte aan bedrijventerreinen o.b.v. prognose werkgelegenheid in de 

deelgebieden per type terrein 

 Hoogwaardig  Gemengd   

 Vraag  Plan-

capaciteit 

Behoefte Vraag  Plan-

capaciteit 

Behoefte  

Bollenstreek   9 6 3 24 10 14 

Rijn- en Veenstreek - - - 46 42 4 

Stedelijke as Leiden-Katwijk 9 11 -2 41 29 12 

Holland Rijnland 18 17   1 111  81 30  

        

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

Tabel 13 De behoefte aan bedrijventerreinen o.b.v. historische uitgifte in de deelgebieden per 

type terrein 

 Hoogwaardig  Gemengd   

 Vraag  Plan-

capaciteit 

Behoefte Vraag  Plan-

capaciteit 

Behoefte 

Bollenstreek   2 6 -4 36 10 26 

Rijn- en Veenstreek - - - 56 42 14 

Stedelijke as Leiden-Katwijk 7 11 -4 33 29 4 

Holland Rijnland 9 17   -8 125 81 44 

        

Bron bewerking Bureau Stedelijke Planning 

 

De behoefte aan (modern) gemengde bedrijventerreinen in de Stedelijke as Leiden – 

Katwijk doet zich met name voor in Leiden en directe omgeving. De beschikbare 

plancapaciteit is namelijk met name in Katwijk gesitueerd. Bovendien is 

geconstateerd dat door een gebrek aan bedrijventerreinen in Leiden bedrijven zich 

in de afgelopen periode elders hebben gevestigd.  

De bestaande bedrijventerreinen in Leiden e.o. zijn daarnaast aan het verouderen 

waardoor de representativiteit onvoldoende is. Bovendien heeft de gemeente Leiden 
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een grote woningbouwopgave/ambitie en hiervoor zullen binnenstedelijke 

bedrijventerreinen voor een deel getransformeerd worden. Momenteel is er nog een 

metrage van ca. 29 ha gepland in de Stedelijke as Leiden-Katwijk om te 

transformeren naar een andere functie. Dit areaal maakt nog geen deel uit van de 

harde plancapaciteit. Als deze opgave wordt uitgevoerd, neemt de vraag naar 

bedrijventerreinen verder toe.  

7.3 Verschillen met Behoefteraming 2.0 (2012)  

 

In 2012 heeft er een behoefteraming plaatsgevonden voor bedrijventerreinen in 

Holland Rijnland. Deze behoefte is onderverdeeld in hoogwaardige en (modern) 

gemengde bedrijventerreinen. Voor hoogwaardige bedrijventerreinen is er volgens 

de ramingen voldoende beschikbare capaciteit in Holland Rijnland om in de vraag 

tot 2025 te kunnen voorzien. De belangrijkste resultaten voor de gemengde 

bedrijventerreinen zijn weergeven in onderstaande tabel.  

De totale vraag naar bedrijventerreinen in Holland Rijnland bedraagt volgens dit 

onderzoek 110 ha, waarvan 69 ha zich bevindt in de Stedelijke as Leiden-Katwijk. De 

vraag bestaat echter voor het grootste deel uit een vervangingsvraag (87 ha 

onttrekkingen). De uitbreidingsvraag is geraamd op 23 ha. 

Verschillen met de huidige behoefteraming 

 De behoefteraming 2.0 en de huidige behoefteraming van Bureau Stedelijke 

Planning zijn niet een op een vergelijkbaar omdat er in de tussentijd 

wetswijzigingen hebben plaatsgevonden. Per 1 oktober 2012 is de Ladder voor 

Duurzame Verstelijking als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening 

opgenomen. De behoefteraming 2.0 is niet in lijn met de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking. De behoefteraming van Bureau Stedelijke Planning is dit wel.  

Daarnaast zijn beide rapporten in een andere tijd geschreven. De behoefteraming 

2.0 is gemaakt tijdens de crisis en hanteert lagere prognoses voor de 

werkgelegenheidsgroei. Inmiddels is de economie zich aan het herstellen en zijn de 

 

 

 



 

 pagina 42 

prognoses voor de economische groei en werkgelegenheid in Holland Rijnland 

positiever 

 

De uitbreidingsvraag is in 2012 lager ingeschat. Dit komt omdat: 

 Er in de behoefteraming 2.0 wordt uitgegaan van een veel lagere 

werkgelegenheidsgroei. Bureau Stedelijke Planning hanteert de meest recente 

prognoses van het CPB en het PBL (2015). 

 Ook is er in de raming gebruik gemaakt van een lagere terreinquotiënt (167). Bureau 

Stedelijke Planning hanteert terreinquotiënten die zijn gebaseerd op de huidige 

situatie in Holland Rijnland. 

 

De ramingen van de vervangingsvraag (87 ha) zijn in het onderzoek uit 2012 veel 

hoger omdat deze uitgaan van succesvol beleid. De huidige behoefteraming is 

beleidsarm en gaat uit van feitelijkheden. In de praktijk blijkt namelijk dat lang niet 

alle wensen en ambities ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en gerealiseerd. 

Daarom is het wenselijk om voor een reëel beeld van de vervangingsvraag alleen uit 

te gaan van de plannen die naar verwachting ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

Bovendien is er de afgelopen periode in Holland Rijnland gemiddeld 2 à 3 ha 

bedrijventerrein per jaar getransformeerd. Er is geen aanleiding om aan te nemen 

dat dit de komende periode sterk toeneemt.  

 

Tabel 14 Behoefteraming 2.0 (blauw) en behoefteraming Bureau Stedelijke Planning (oranje) 

 HR Stedelijke 

as 

Bollenstreek Rijn- en 

Veenstreek 

HR Stedelijke 

as 

Bollenstreek Rijn- en 

Veenstreek 

Uitbreidingsvraag  23 22 -3 4  86 - 100 27 - 36 19 - 31 31 - 41 

Formele  

onttrekkingen 

63 40 16 7  25 5 5 15 

Informele  

onttrekkingen 

24 7 6 11  46 29 9 9 

Totale vraag 110 69 19 22  111 - 125 33 - 41 24 - 36 46 - 56 
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8 Mogelijkheden bestaand stedelijk gebied en multimodale 

ontsluiting (trede 2, 3) 

Trede 2 van de Ladder vereist dat als er sprake is van een actuele regionale behoefte 

er geanalyseerd dient te worden in hoeverre in die behoefte kan worden voorzien in 

het bestaande stedelijk gebied. Wanneer uit de onderbouwing van Trede 2 blijkt dat 

dit niet mogelijk is, dan is het toegestaan op uitleglocaties te bouwen. Wel dient 

geanalyseerd te worden welke locaties voorzien in een passende multimodale 

bereikbaarheid (Trede 3). Aangezien de centrale onderzoeksvraag is gericht op het 

bepalen van de actuele behoefte aan bedrijventerreinen in de regio Leiden heeft de 

onderbouwing van Trede 2 en 3 van de Ladder zich gericht op de Stedelijke as 

Leiden-Katwijk. De economische relaties van de Rijn- en Veenstreek met de overige 

deelregio’s in Holland Rijnland zijn beperkt, waardoor bedrijventerreinen in de Rijn- 

en Veenstreek niet als compensatie kunnen dienen voor de behoefte in de Stedelijke 

as Leiden-Katwijk. Tenzij het bedrijventerrein gelegen is in de nabijheid van de 

Stedelijke as Leiden-Katwijk.  

8.1 Mogelijkheden inpassing in bestaand stedelijk gebied (Trede 2) 

In de Stedelijke as Leiden-Katwijk bestaat een additionele behoefte aan ca. 12 ha 

netto gemengd bedrijventerrein. Dit is een metrage van ca. 14 ha bruto. Binnen de 

deelregio is in het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD) geanalyseerd in hoeverre er 

locaties beschikbaar zijn om deze behoefte in te passen. Uit de inventarisatie is 

gebleken dat het niet mogelijk is om een dergelijk omvangrijk metrage in te passen 

in het BSD.  

Binnen het BSD kan wel een beperkt deel van de benodigde behoefte ingepast 

worden door op bestaande bedrijventerreinen het overaanbod aan perifere 

detailhandel uit te plaatsen. Langs de Lammenschansweg in Leiden (figuur 14) 

bevindt zich veel perifere detailhandel. Ook op het bedrijventerrein Baanderij kan 

een uitplaatsing van de detailhandel leidden tot ruimtewinst. Hergebruik voor 

bedrijven tot milieucategorie 2 is mogelijk.  

 

Figuur 15 Luchtaanzicht de Baanderij Figuur 16 Luchtaanzicht gebied Lammenschans 

  
Bron: Bing maps Bron: Bing maps 
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Op deze bedrijventerreinen kan echter maar een zeer beperkt deel van de 

additionele behoefte aan bedrijventerreinen ingepast worden. Daar komt bij dat een 

transformatie van deze gebieden mogelijk financieel niet haalbaar is. Hiernaast 

bestaan er intensiveringsmogelijkheden van bestaande bedrijventerreinen in de 

regio Leiden. Hierbij kan gedacht worden aan het bebouwen van braakliggende 

terreinen of invullen van (deels) leegstaande panden. De gemeente kan dit 

faciliteren door in de bestemmingsplannen de bebouwingsmogelijkheden op 

bestaande percelen te verruimen. Op de bedrijventerreinen de Hallen, Merenwijk, 

Rooseveltstraat en de Waard wordt een bebouwingspercentage van 90-100% 

gehandhaafd (gemeente Leiden, 2013). Voor het bedrijventerrein tussen Rijn en Rail 

staat een transformatie gepland om ruimte te bieden voor studentenhuisvesting. 

Indien deze transformatie wordt geschrapt, betekent dit een vermindering van de 

vraag naar bedrijventerreinen van 3 ha. Het terrein biedt ruimte aan bedrijven tot 

categorie 3.1.  

 

Naast de transformatie van perifere detailhandel op bedrijventerreinen en 

intensivering bestaat de mogelijkheid om sportvelden, parken en 

groenvoorzieningen te transformeren naar bedrijventerreinen. Dit is financieel wel 

haalbaar, maar niet gewenst omdat deze gebieden een cruciale functie vervullen 

voor de leefbaarheid van het stedelijk gebied. 

 

Op basis van bovenstaande analyse is de conclusie dat de additionele behoefte aan 

bedrijventerreinen in de stedelijke as Leiden-Katwijk in onvoldoende mate ingepast 

kan worden in bestaand stedelijk gebied. Daarnaast is de mogelijkheid voor 

vestiging van hogere milieucategorieën belangrijk. Het bestemmingsplan voor de 

Oostvlietpolder uit 2008 bood ruimte aan bedrijven tot categorie 4.2 (minimale 

afstand tot woningen is 300 meter). Binnenstedelijke locaties zijn vaak minder 

geschikt voor de vestiging van hogere milieucategorieën door de nabijheid van 

gevoelige functies zoals woningen. Dit betekent dat deze volgens de richtlijnen van 

Trede 3 van de Ladder buiten het BSD gerealiseerd mag worden. 

8.2 Afweging locaties buiten bestaand stedelijk gebied in relatie tot 

multimodale ontsluiting (Trede 3) 

Voor bedrijven is vooral bereikbaarheid een belangrijke vestigingsplaatsfactor. 

Daarom zijn met name bedrijventerreinen in de nabijheid van een afslag van een 

snelweg aantrekkelijk. Voor de inventarisatie naar mogelijkheden om de behoefte 

aan bedrijventerreinen in te passen in bestaand stedelijk gebied is daarom in de 

eerste plaats gezocht naar goed bereikbare locaties.  

 

Als mogelijke locaties voor de ontwikkeling van additionele bedrijventerreinen 

buiten het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD) komt allereerst de zachte 

plancapaciteit voor bedrijventerreinen in aanmerking. In de Stedelijke as Leiden-

Katwijk betreffen dit de locaties: 

 Valkenburg in Katwijk (25 ha bruto, 20 ha netto). 

 Groenendijk (west) in Zoeterwoude (10 ha bruto, 7 ha netto). Aan dit gebied grenst 

het in de gemeente Alphen aan de Rijn gesitueerde Groenendijk (oost) (12 ha bruto, 

9 ha netto). (figuur 16). 
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Figuur 17 Bestaand stads- en dorpsgebied in en nabij de Stedelijke as en locaties zachte 

plancapaciteit 

 
Bron Provincie Zuid-Holland (vastgesteld 09-12-2014) 

 

Bedrijventerrein Valkenburg is met name bedoeld voor hoogwaardige bedrijven. In  

het masterplan is de locatie beschreven als ’een werkpark in het groen voor 

internationale bedrijven en kennisinstellingen uit de omgeving, samen met nieuwe 

bedrijven’ (gemeente Katwijk, 2012). Het gebied ligt aan de N206 en nabij de A44 en 

is hierdoor zeer goed bereikbaar over de weg. De locatie ligt slechts op vijf minuten 

rijden en in het verlengde van het Bio Science Park. Het Space Business Park is acht 

minuten rijden over de weg. Daarnaast is het station Leiden Centraal binnen 10 

minuten te bereiken met de bus. Gezien de gunstige ligging wordt geadviseerd het 

terrein te reserveren voor hoogwaardige bedrijvigheid. Naar verwachting is hier 

echter pas na 2025 behoefte aan. Daarnaast is de locatie in het masterplan ingedeeld 

in twee werkparken (Figuur 18). Deze werkparken worden doorsneden door de N206. 

Aangezien er naar verwachting pas na 2025 behoefte is aan hoogwaardige 

bedrijventerreinen zou een van de werkparken ingevuld kunnen worden als 

gemengd bedrijventerrein. Hiermee blijft er nog ca. 10 ha netto terrein beschikbaar 

voor een invulling met hoogwaardige bedrijvigheid na 2025. Doordat de twee 

werkparken van elkaar gescheiden zijn door de N206 doet een ontwikkeling van 

werkpark 1 als gemengd bedrijventerrein geen inbreuk op de beleving van 

werkpark 2. Door het ontwikkelen van werkpark 1 als gemengd bedrijventerrein 

kan de behoefte in de Stedelijke as Leiden-Katwijk hier volledig ingepast worden. De 

locatie ligt aan de rand van het bestaand stedelijk gebied en is gunstig gelegen ten 

opzichte van Leiden.  
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Figuur 18 Uitsnede kaart masterplan Figuur 19 Luchtaanzicht locatie  

  
Bron Gemeente Katwijk, 2012  Bron bewerking bing maps 

 

De locatie Groenendijk (ook wel Barrepolder) in Zoeterwoude grenst aan het 

Heineken terrein en is opgenomen in het Masterplan werklandschap aan de Oude 

Rijn. De huidige bestemming is voornamelijk agrarisch. In het bestemmingsplan 

Barre Polder is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar bedrijventerrein voor de 

locatie Groenendijk (west). De locatie ligt naast de N11 maar heeft geen directe 

aansluiting op deze weg. De N11 en de A4 zijn wel gemakkelijk bereikbaar. De 

bereikbaarheid per openbaar vervoer is niet optimaal. Er is een bushalte met 

verbindingen in de richting van Leiden en Alphen aan den Rijn en Gouda. De 

reisafstand tot Leiden CS is ongeveer 25 minuten. 

Op dit bedrijventerrein van 10 ha bruto kan het grootste deel van de additionele 

behoefte van 14 ha bruto gemengde bedrijventerreinen ingepast worden. De 

uitbreidingsbevoegdheid is echter opgenomen voor een eventuele toekomstige 

uitbreiding van Heineken. Een nadeel is daarnaast dat door woningbouw er een 

beperking is in de haalbare milieuhindercategorieën. In de resterende behoefte kan 

worden voorzien op de locatie Groenendijk (oost) van 12 ha bruto.  

 

Figuur 20 Bestemmingsplankaart 

Groenendijk west 

 

Figuur 21 Bestemmingsplankaart Groenendijk 

oost 

  
Bron: Gemeente Zoeterwoude, 2011  Bron: Gemeente Alphen aan den Rijn, 2014 
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Veenderveld 2 in Kaag en Braassem is buiten de Stedelijke as Leiden-Katwijk 

gesitueerd. Een nadeel van deze locatie is dat deze vrij ver verwijderd is van Leiden. 

Het voordeel is een goede bereikbaarheid en zichtlocatie door de situering aan de 

A4. Het gebied is echter slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. In het noorden 

van het bestaande bedrijventerrein Veenderveld is een bushalte waarmee Leiden 

Centraal in 50 minuten te bereiken is. 

 

De locatie Ghoybos (10 ha netto) betreft geen zachte plancapaciteit maar is eerder 

genoemd als mogelijk alternatief voor de Oostvlietpolder (BRO, 2013). Ghoybos is 

ook gelegen in Kaag en Braassem aan de A4 (Figuur 23). Het gebied grenst aan een 

camping/stalling en een aantal woningen. Er is een bushalte waarmee Leiden 

Centraal in een half uur te bereiken is. De ontsluiting met de auto is erg goed. Er 

bestaan vanuit de provincie echter plannen om het gebied in te richten als 

recreatiegebied. Kaag en Braassem is al bezig met het ontwikkelen van een ontwerp 

hiervoor. 

 

Bedrijventerrein Valkenburg heeft de beste multimodale ontsluiting. Gezien de 

ligging adviseren wij dit bedrijventerrein gedeeltelijk te reserveren voor 

hoogwaardige bedrijvigheid. Het overige gedeelte kan voorzien in de behoefte aan 

gemengde bedrijventerreinen. Van de overige locaties die in aanmerking komen 

voor gemengde bedrijventerreinen heeft de locatie Groenendijk een betere 

multimodale ontsluiting dan Veenderveld 2. Op basis van de richtlijnen van de 

Ladder voor Duurzame Verstedelijking gaat de voorkeur uit naar de ontwikkeling 

van deze locatie voor de inpassing van de additionele behoefte aan gemengde 

bedrijventerreinen.  

8.3 Conclusies 

 In de Stedelijke as Leiden-Katwijk bestaat een additionele behoefte aan ca. 14 ha 

bruto gemengd bedrijventerrein. Dit metrage kan in onvoldoende mate ingepast 

worden in het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD). Dit betekent dat deze volgens 

de richtlijnen van Trede 2 van de Ladder buiten het BSD gerealiseerd mag worden. 

 Binnen het BSD kan een beperkt deel van de benodigde behoefte ingepast worden 

door op bestaande bedrijventerreinen zoals de Lammenschansweg en Baanderij het 

overaanbod aan perifere detailhandel uit te plaatsen. Hier kan hergebruik 

plaatsvinden van bedrijven in de milieucategorie 1 en 2. Bovendien kan door 

intensiveren van bestaande bedrijventerreinen ook ruimtewinst worden behaald. 

Figuur 22 Luchtaanzicht Groenendijk Figuur 23 Locatie Ghoybos 

  
Bron: Bing maps Bron: Bing maps 
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Door het bedrijventerrein Tussen Rijn en Rail niet meer te transformeren wordt er 3 

ha van de behoefte ingevuld. Echter zijn bovenstaande binnenstedelijke 

bedrijventerreinen niet geschikt voor de invulling van bedrijven met een 

milieucategorie hoger dan 3.1 door de nabijheid van gevoelige functies zoals 

woningen. 

 Buiten het bestaande stads- en dorpsgebied (BSD) heeft bedrijventerrein Valkenburg 

de beste multimodale ontsluiting. In het kader van de Ladder is dit dan ook de 

voorkeurslocatie om te voorzien in de actuele regionale behoefte aan 

bedrijventerreinen. Dit bedrijventerrein dient echter gezien de ligging bij voorkeur 

gereserveerd te blijven als hoogwaardig bedrijventerrein. De locatie bestaat echter 

uit twee deelgebieden waarvan er een bestemd kan worden als gemengd 

bedrijventerrein. Hiermee kan er volledig in de behoefte in de Stedelijke as Leiden-

Katwijk worden voorzien en blijft er voldoende ruimte gereserveerd voor de 

behoefte aan hoogwaardige bedrijventerreinen na 2025. Bovendien is de locatie 

gunstig gelegen ten opzichte van Leiden. 

 Van de overige locaties die in aanmerking komen voor gemengde 

bedrijventerreinen heeft de locatie Groenendijk een betere multimodale ontsluiting 

dan Veenderveld 2. Op basis van de richtlijnen van de Ladder voor Duurzame 

Verstedelijking is deze locatie beter geschikt dan Veenderveld 2 voor de inpassing 

van de additionele behoefte aan gemengde bedrijventerreinen.  
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Bijlage: De zachte plancapaciteit 

Tabel 15 Locaties zachte plancapaciteit 

Locatie Gemeente  Type  Netto  

Groenendijk (oost) Alphen aan den Rijn gemengd 9 ha 

Prinsenschouw  Alphen aan den Rijn gemengd 20 ha 

Steekterpoort 2 Alphen aan den Rijn gemengd 21 ha 

Drechthoek 2 Kaag en Braassem gemengd 8 ha 

Veenderveld 2 Kaag en Braassem gemengd 29 ha 

Valkenburg  Katwijk hoogwaardig 20 ha 

Mallegatspoort 2e fase Lisse  gemengd 3 ha 

Gravendam Oost uitbreiding Noordwijkerhout gemengd 15 ha 

Groenendijk (west) Zoeterwoude gemengd 7 ha 

Totaal    132 ha 
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