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5.1 Inleiding 

Diverse aspecten van de staat van de omgevingskwaliteit van Leiden staan centraal in dit hoofdstuk. 
Achtereenvolgens komen aan de orde komen: 
5.2 Bodemgebruik en natuur 
5.3 Openbare ruimte 
5.4 Leefbaarheid 
5.5 Afval 
5.6 Energie 
5.7 Trends en ontwikkelingen 

Waar er raakvlakken zijn met andere programma’s, zoals het programma Veiligheid, wordt naar deze 
hoofdstukken verwezen. 

Samenvatting 

Leiden heeft: 

� 21,86 km2 land 
� 1,30 km2 water 
� ruim 5.400 inwoners per km2 (land) 
� 32 parken met een gezamenlijk oppervlakte van 150 hectare 
� 384 soorten flora en 125 soorten fauna 
� een 7,3 als rapportcijfer voor leefbaarheid 
� groen, bomen, inrichting en opgeruimd als belangrijkste aspecten voor een buurt 
� een 6,9 als rapportcijfer onderhoud van de wijk door gemeente  
� ruim 500 kilo huishoudelijk afval per inwoner per jaar 
� 57% huishoudelijk restafval en 16% oud papier 
� 1.250 m3 gasverbruik en 2.800 kWh elektriciteitsverbruik van particuliere woningen per jaar 

Hoofdstuk 5

Omgevingskwaliteit
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5.2 Bodemgebruik en natuur 

Het oppervlakte van Leiden bedraagt 23,2 km2; hiervan is 1,3 km2 water. Per km2 wonen er in Leiden 
ruim 5.400 personen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat Leiden na Den Haag hiermee de dichtstbevolkte 
gemeente van Nederland is.  

De bevolkingsdichtheid in Leiden zelf verschilt sterk per district. Voor een deel is dit te verklaren door 
het type woningen en woningdichtheid (binnenstad, circa 12.000 inwoners per km2) en de 
aanwezigheid van groen en bedrijventerreinen (Roodenburger- en Bos- en Gasthuisdistrict, 3.800 – 
4.400 inwoners per km2). In het Boerhaavedistrict liggen het bedrijventerrein Leiden Bio Science Park 
en het park Leidse Hout. In dit district is de bevolkingsdichtheid dan ook het kleinst. 

Aantal inwoners per km2 per district 
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Leiden heeft 32 parken. Daarvan is Polderpark Cronesteyn verreweg het grootste park, namelijk  
111 hectare. Verder zijn er 4 parken tussen de 10 en 15 hectare, 7 parken zijn tussen de 5 en 10 
hectare groot en de overige parken zijn minder dan 5 hectare groot.  

Parken naar oppervlakte  

totaal 32
>110 hectare 1 Polderpark Cronesteyn

10 - 15 hecatre 4 Park Merenwijk, Strengen en Tengnagel (in beheer), 
Park De Bult, Leidse Hout

5 - 10 hectare 7 Stevenspark, Noorderpark, Rhijnhof, Bos van Bosman, 
Hooghkamerpark, Heempark, Roomburgerpark

2 - 5 hectare 6 Plantsoen, Park Kweeklust, Park Matilo,
Parkje Brahmslaan, Slaaghsloot, Hortus Botanicus

< 2 hectare 14 overig

Bron: Gemeente Leiden, 2012 
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We kunnen gemeenten rangschikken op het percentage groen in totaal en alleen voor parken en 
plantsoenen. Landelijk staat Leiden op de elfde plek van gemeenten met veel parken en plantsoenen. 
Leiden heeft in verhouding tot andere gemeenten weinig hectare groen (naast parken omvat dit 
agrarisch terrein en natuur). Leiden staat zesde op de lijst van gemeenten met weinig groen. De 
oorzaak is dat Leiden weinig eigen buitengebied heeft.  

Niet alleen in de parken, maar ook in de woonbuurten zijn er diverse soorten planten (384) te vinden. 
Wat betreft de Leidse fauna registreert het Stadsnatuurmeetnet in 2010 binnen de gemeentegrenzen 
7 categorieën met in totaal 125 verschillende diersoorten. 

Aantal soorten flora en fauna 

  Planten 384   Vissen 11
  Amfibieën 5   Vleermuizen 6
  Hazen 1   Vlinders 15
  Libellen 19   Vogels 68

Bron: Stadsnatuurmeetnet 2010

5.3 Openbare ruimte 

Uit de Stadsenquête blijkt ieder jaar dat Leidenaren de aanwezigheid van groen het prettigste aspect 
van hun eigen buurt vinden, gevolgd door de inrichting van de wijk (goed wonen, fijne wijk, schoon). 
Ergernissen zijn er natuurlijk ook (grafiek op volgende bladzijde). Zwerfvuil neemt duidelijk de eerste 
plaats in. 41% van de Leidenaren ergert zich hieraan. Daarnaast gaat het om ergernissen als 
verkeersveiligheid, onderhoud aan straten, te weinig of volle afvalcontainers en hondenpoep.  

Aspecten* die Leidenaren prettig vinden aan hun eigen buurt 
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Bron: Stadsenquête Leiden 2011
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Aspecten* waaraan Leidenaren zich ergeren in hun eigen buurt 

41%

18%

16%

15%

15%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

Zwerfvuil, rommel op straat

Verkeersveiligheid

Onderhoud straten en wegen

Hondenpoep

Te weinig of volle afvalcontainers, vuilophaal

Parkeergelegenheid

(Hang)jongeren

Onderhoud en hoeveelheid groenvoorzieningen

Fout parkeren

Geluidsoverlast

Meeuwen

* meerdere antwoorden mogelijk 

Bron: Stadsenquête Leiden 2011

Niet alleen het inrichten van de openbare ruimte in de verschillende buurten, ook het onderhoud is 
een gemeentelijke taak. Een aantal aspecten hiervan zijn door Leidenaren beoordeeld. Zij 
beoordeelden de vuilnisophaal ook in 2011 het meest positief (82% van de respondenten oordeelt 
goed tot uitstekend), gevolgd door het onderhoud aan de verkeersvoorzieningen (onder andere 
borden, lantaarnpalen en belijning), het openbare groen, de speeltoestellen, de watergangen en het 
straatmeubilair. Ook over het vegen van en het onderhoud aan straten en wegen is iets meer dan de 
helft van de Leidenaren (57%) positief gestemd. Eén op de tien inwoners vindt echter dat de straten 
en wegen slecht worden geveegd en onderhouden. 

Voor het totale onderhoud krijgt de gemeente van haar inwoners een 6,9 als rapportcijfer. De 
tevredenheid met het ophalen van vuilnis komt tot uiting in een 7,2, terwijl het vegen van straten en 
wegen een 6,2 als rapportcijfer krijgt. 

Rapportcijfer onderhoud wijk door gemeente 

Totale onderhoud 6,9
Ophalen van vuilnis 7,2
Onderhoud van verkeersvoorzieningen 6,8
Onderhoud van watergangen 6,6
Onderhoud van speeltoestellen 6,6
Onderhoud van het groen 6,8
Onderhoud aan straatmeubilair 6,5
Vegen van straten en wegen 6,4
Onderhoud aan straten en wegen 6,2

Bron: Stadsenquête Leiden 2011 
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5.4 Leefbaarheid 

Het gevoel van veiligheid in de directe omgeving is van invloed op de waardering van de buurt. 
Ongeveer 20% van de inwoners van Leiden voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. De 
inwoners van Leiden geven met een 6,9 een ruime voldoende voor de veiligheid van hun 
woonomgeving. Zie voor meer gedetailleerde gegevens over dit onderwerp hoofdstuk 4 over 
Veiligheid.

Het oordeel over de leefbaarheid hangt nauw samen met de waardering van de omgevingskwaliteit 
van de directe omgeving. Leiden krijgt in de Veiligheidsmonitor 2011 voor leefbaarheid gemiddeld een 
7,3 als rapportcijfer. De beoordeling voor het district Leiden Noord is het laagst (6,9) en de 
leefbaarheid in het Boerhaavedistrict heeft het hoogste rapportcijfer (7,8).  

Leefbaarheid wordt afgemeten aan sociale cohesie en fysieke aspecten. Niet alleen tussen de 
gemeenten in Nederland, maar ook tussen de Leidse districten zijn grote verschillen te zien. Hieronder 
staat per district de totale score op ‘sociale cohesie’ en ‘fysieke voorzieningen’. Wat onder andere 
opvalt, is dat Leiden-Noord bovengemiddeld scoort op sociale cohesie (contact met buurtbewoners, 
bevolkingssamenstelling, gezelligheid en saamhorigheid, thuis voelen in de buurt) en beneden 
gemiddeld op fysieke voorzieningen (onderhoud openbare ruimte, verlichting). In hoofdstuk 14 over  
Welzijn en Zorg is meer aandacht voor de sociale cohesie in een buurt. 

Index sociale cohesie en fysieke voorzieningen in de buurt naar district 
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Bron: Veiligheidsmonitor 2011 
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5.5 Afval 

In totaal produceert de Leidenaar jaarlijks bijna 500 kilo afval. Meer dan de helft van het huishoudelijk 
afval dat in Leiden wordt ingezameld, is restafval (57%), gevolgd door oud papier (16%), glas (6%), 
GFT (5%) en grof vuil (5%). In verhouding tot landelijke cijfers gebruikt de Leidenaar vaker de glas- en 
papierbak, maar levert minder GFT-afval aan.  

Veel Leidenaren (86%) kennen de Milieustraat en zeggen er de afgelopen twaalf maanden gebruik 
van te hebben gemaakt voor het wegbrengen van hun grof/bouw- en/of chemisch afval (Bron: 
Stadsenquête 2011).

Huishoudelijk afval, kg per inwoner per jaar 

0 50 100 150 200 250 300

Huishoudelijk restafval

GFT-afval

Oud papier en karton

Grof huishoudelijk restafval

Grof tuinafval

Schoon puin

Verpakkingsglas

Houtafval

Overig

Totaal Nederland
Gemeenten > 100 000 inwoners
Leiden

Bron: CBS 2010 (opgave Leiden 2009) 

5.6 Energie 

In particuliere woningen in Leiden wordt jaarlijks gemiddeld 2.800 kilowattuur (kWh) stroom gebruikt. 
Dit ligt onder het landelijke gemiddelde van 3.250 kWh. Ook het gebruik van gas is in Leiden minder 
dan in Nederland. Jaarlijks is het stroomverbruik per woning in Leiden 1.250 m³ en in Nederland  
1.650 m³. Voor een deel is het relatief lagere energieverbruik te verklaren omdat in grotere steden 
meer kleinere huishoudens (in kleinere) woningen wonen.  

Energieverbruik particuliere woningen 

gas-
verbruik

in m³

elektriciteits-
verbruik
in kWh

gas-
verbruik

in m³

elektriciteits-
verbruik
in kWh

Nederland 1.650 3.250 Breda 1.450 3.250
Leiden 1.250 2.800 Alkmaar 1.500 2.950
Delft 1.350 2.800 Haarlem 1.550 2.700
Arnhem 1.450 2.850 's-Hertogenbosch 1.600 3.250

Bron: CBS 2008 
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5.7 Trends en ontwikkelingen 

Groen 
Omdat Leiden een compacte stad is met relatief weinig groen (maar veel parken), wordt er 
geïnvesteerd in de bestaande groenstructuren, met name de parken en de samenhang tussen de 
groengebieden. Een belangrijke impuls voor de verbetering van het stedelijk groen wordt gegeven 
door het project Singelpark. De groengebieden van de Leidse singelrand wil de gemeente met elkaar 
gaan verbinden, zodat het een gemeenschappelijke identiteit en samenhang krijgt. De singelrand 
moet straks over de hele lengte beloopbaar, doorvaarbaar en als één park beleefbaar zijn. 

Openbare ruimte en leefbaarheid 
Alle ingrepen in de openbare ruimte worden uitgevoerd conform de kadernota en het handboek 
kwaliteit openbare ruimte. Voor het beheer van de openbare ruimte zijn beheerplannen opgesteld, die 
zijn verfijnd met kaders voor de gewenste kwaliteitsniveaus. Uit de Stadsenquête van de afgelopen 
jaren blijkt dat met name van zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, en drijfvuil overlast ervaren wordt en dat 
de overlast is toegenomen. Er worden inspanningen verricht om deze overlast in de eigen wijk te 
verminderen.

Afval 
Er worden kaders gesteld over afval, met daarin aandacht voor scheidingsdoelstellingen en eisen ten 
aanzien van de verwerking, mede ter voorbereiding van langlopende nieuwe afvalverwerking-
contracten. Voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, terugdringen van zwerfvuil 
en tegengaan van meeuwenoverlast worden er de komende jaren ondergrondse containers in de 
binnenstad geplaatst en worden in de wijken bovengrondse wijkcontainers vervangen door inpandige 
laadruimtes bij (middel)hoogbouw en ondergrondse containers in de wijk.  

Milieu
Leiden investeert in duurzaamheid. De ambities zijn nader uitgewerkt in de duurzaamheidagenda 
2011-2014. De inzet van deze agenda is het behouden en duurzaam verbeteren van de leefbaarheid 
en beleefbaarheid van Leiden, zodat de stad nu en in de toekomst nog aantrekkelijker wordt om in te 
wonen, te werken en te recreëren. De duurzaamheidagenda heeft de kaders gesteld voor 
energiebesparing in de bestaande bouw, duurzame energieopwekking, afvalscheiding en duurzame 
verwerking, groenontwikkeling en biodiversiteit, duurzame mobiliteit en verkeer.  

Meer informatie? 

Meer informatie over Omgevingskwaliteit vindt u  
op www.leiden.nl/statistiek

� Voor rapporten:  klik op Onderzoeksbank 
� Voor tabellen:  klik op Leiden in cijfers 

bijvoorbeeld… 

� Stadsnatuurmeetnet  
� Stadsenquête over luchtkwaliteit 
� LeidenPanel over afvalscheiding 


