
De Torenflatcommissie adviseert variant D 
 
De Torenflatcommissie bestaat uit bewoners rondom Vijfmeilaan 210 die als groep de 
omwonenden vertegenwoordigen. Al vanaf het moment dat MBO Rijnland voornemens had 
om de grond te verkopen zet de Torenflatcommissie zich in om de belangen van de buurt te 
behartigen. 
  
De afgelopen tijd heeft de commissie intensief contact gehad met Van Rhijn 
Projectontwikkeling om de wensen en mogelijke bezwaren van de buurtbewoners over te 
brengen aan de projectontwikkelaar. De vele gesprekken hebben geleid tot een variant 
waarvan de commissie van mening is dat dit het beste vertrekpunt vormt voor de 
toekomstige bouwplannen. 
  
Variant D biedt de volgende voordelen: 

• De hoogte van de torenflat in variant D is het laagste van de vier varianten 
 
• Variant D biedt meer privacy door de grootste afstand tussen de bestaande bouw aan de 

Eduard van Beinumstraatzijde en de nieuwbouw (33,5m afstand i.p.v. 27,5m) 
 
• Variant D biedt een grotere groenstrook tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Deze 

oppervlakte kan worden benut om groenvoorzieningen aan te leggen. Denk aan een klein 
park en het plaatsen van hoge bomen (bevordert de privacy) tussen de bestaande bouw en 
de nieuwbouw. 

 
• Variant D biedt een minder actieve plint van het gebouw aan de Eduard van 

Beinumstraatzijde. Oftewel zonder winkels, sportscholen of ander commercieel vastgoed. 
Aan de andere zijden komt dit wel voor echter voorkomt dit al deels de toename in 
parkeerdruk en verkeersdrukte in de wijk. De Torenflatcommissie gaat graag het gesprek 
aan met de projectontwikkelaar en gemeente Leiden om de invulling met commercieel 
vastgoed te voorkomen. Het Wagnerplein en de Luifelbaan bieden immers al voldoende 
winkelgelegenheid. 

 
• Variant D behelst een gedeeltelijk ondergrondse parkeergarage waardoor auto’s van de 

nieuwe bewoners uit het zicht worden geparkeerd. Bij de andere varianten worden auto's 
tevens uit het zicht geparkeerd maar worden de auto's op de begane grond en eerste 
verdieping geparkeerd. 

Om de bovenstaande redenen adviseert de Torenflatcommissie variant D en heeft zij het 
vertrouwen dat dit het beste vertrekpunt voor verdere samenwerking met de 
projectontwikkelaar vormt. 

 


