Bijlage 6a: Samenvatting stedenbouwkundige analyse
‘While space is defined as an area, a place is an attraction and a destination’
De opgave voor het Smakkelaarsveld is om deze ruimte tot een plek te maken die aantrekkelijk is en
een bestemming op zichzelf. In het stationsgebied wordt de opgave vanuit drie kernwaarden
opgebouwd: verbinden, herstellen en betekenis geven.
Verbinden en herstellen
Het Smakkelaarsveld is een plek die altijd onderdeel is geweest van de lange lijnen in structuur van de
stad. In de plannen van het stationsgebied ligt het nadrukkelijk aan de Stadscorridor en heeft het een
belangrijke rol in de route van binnenstad naar station.
Het herstel van de Leidsche Rijn is een uitgelezen kans om de plek te laten verrijken en verbinden met
de stad.
Met de nieuwe ontwikkeling is het van groot belang om het gebied weer te verknopen op niveau van
de voetganger en de fietser. De ligging van de HOV-baan door en langs het gebied, als ook het
uitgraven van de Leidsche Rijn werpen (nieuwe) barrières op. Deze obstakels, samen met de bestaande
hoogteverschillen op het Smakkelaarsveld, vragen om ruimtelijke oplossingen om het gebied van
eiland naar een toegankelijk stukje stad te transformeren. Verbindingen van oost naar west en van
noord naar zuid zijn essentieel voor een duurzaam stuk stad.
Betekenis geven
Wanneer we alle plekken in het nieuwe centrum beschouwen, dan rijst de vraag of dit dan de meest
geëigende plek is voor een stadspark. De plek is beperkt qua maat en schaal. Heeft beperkingen op
gebied van toegankelijkheid, als ook bezonning. Er zijn andere plekken in het (nieuwe) centrum waar
met minder moeite, meer resultaat behaald kan worden. Zonder daarmee te zeggen dat hier geen
groen kan of moet worden gerealiseerd.
Een succesvolle plek heeft aantrekkingskracht en is een bestemming op zichzelf. Zonder de
Bibliotheek als publieke trekker moet de plek een nieuwe identiteit en aantrekkingskracht krijgen.
De opgave voor de plek is een stuk stad maken en geen eiland. Oude en nieuwe barrières moeten
worden geslecht.
De plek zelf
Er is op het Smakkelaarsveld een aantal elementen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van deze
plek: de HOV-baan, de kabels en leidingen, de zettingsvrije plaat, de ontsluiting van auto’s/ expeditie
via zuidelijke tunnelbuis van de Leidseveertunnel en het fietspad tussen HOV- baan en
Smakkelaarsburcht. In de stedenbouwkundige analyse is bekeken wat de invloed van deze elementen
op de beschikbare ruimte is. Bijvoorbeeld, het Smakkelaarsveld heeft ongeveer dezelfde maat als de
speeltuin in het Griftpark.

