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D66 wijkt niet van haar klassieke standpunt: de Oostvlietpolder blijft groen. 
Juist omdat we in de stad bouwen en verdichten, hebben we het groen bij de 
stad nodig. De afgelopen twee jaar zijn de Leidse parken populairder dan ooit. 
Op zonnige dagen zijn de parken zo vol, dat het dringen is. 

Daarom wil D66 het bestaande groen in de stad verbeteren en waar mogelijk 
met elkaar verbinden. D66 kiest voor de wandelaar. Dat betekent dat wij 
investeren in mooie en groene wandelroutes overal in de stad.

Polderpark Cronesteyn is een belangrijk park dat door veel Leidenaren wordt gewaardeerd. 
De nabij gelegen Oostvlietpolder is vooral bekend bij fietsers en mensen die daar een 
volkstuin hebben. D66 wil de Oostvlietpolder en Polderpark Cronesteyn door wandelpaden 
aan elkaar verbinden. Door een groene luchtbrug over de Vrouwenweg en Europaweg en 
een wandelroute langs de randen van de Oostvlietpolder komen de twee gebieden veel 
dichter naar elkaar toe. 

Meer woningen
Wij willen dat Leiden voor iedereen een toegankelijke stad blijft. Een stad waar je betaalbaar 
kan wonen. Daarom kiezen wij ervoor om de stad te verdichten en de hoogte in te gaan. 
Wanneer we bouwen, vergroenen we tegelijkertijd. Verdichten met behoud van kwaliteit 
betekent ook groen dichtbij. Zodat de inwoners snel met de fiets of lopend in een open gebied 
kunnen zijn. De Leidse wijk Cronestein verveelvoudigd deze jaren met de vele nieuwbouw 
in de Lammeschansdriehoek en bouwprojecten eromheen. De onderzoeken geven aan dat 
we enkel kunnen verdichten als groen nabij is. Doorbouwen in de Oostvlietpolder gaat de 
leefbaarheid van dit deel van Leiden snel verslechteren. Onze ambitie is om Leiden te laten 
uitgroeien tot de meest leefbare stad van Europa. Daarom moeten we het groen koesteren 
en aan elkaar verbinden. Juist omdat we die nodige extra woningen willen bouwen.

Robuuste natuur
Polderpark Cronesteyn is in de tweede helft van de 20ste eeuw aangelegd als lokaal en regionaal 
recreatiegebied met een belangrijke focus op natuur. Veel vogels en kleine dieren vinden daar 
dicht bij de stad een veilige plek. Op land, langs de oevers en onder water is de biodiversiteit 
groot. Met dank aan vele vrijwilligers, de tuinders en de ondernemers in het park zijn er veel 
activiteiten waarbij oude en jonge Leidenaren heel dichtbij natuur kunnen beleven.
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D66 strijdt al jaren voor het behoud van de Oostvlietpolder. In 2016 is besloten dat de 
laatste polder van Leiden definitief groen blijft. De Oostvlietpolder is van onschatbare 
waarde voor zowel huidige Leidenaren als de toekomstige generaties. Uitgangspunt is dat 
de Oostvlietpolder verbonden is met de stad en de natuur in de omgeving. 

De Oostvlietpolder is nu een weidevogelgebied en in beheer bij het Zuid Hollands Landschap. 
Door uitbreiding van de snelwegen (A4 en Rijnlandroute) is het gebied de laatste 20 jaar veel 
kleiner geworden. Inmiddels is het gebied zo druk dat daar nog maar zeer beperkte waarde is 
als vestigingsplaats voor weidevogels. Hoewel de Oostvlietpolder door de weidevogels nog 
gebruikt wordt als foerageergebied om te eten, wordt er niet of nauwelijks meer gebroed. 
D66 denkt dat hier een grote kans ligt voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. 

D66 wil met gebruikers van de polder en experts van onder andere de Universiteit en 
Naturalis Biodiversity Center werken aan een “veerkrachtig habitat”. Zo kan ruimte worden 
geboden aan meer diverse beplanting en veel verschillende soorten dieren. Het historisch 
karakter van de polder is een uitgangspunt bij de inrichting van het gebied en de laatste boer 
van Leiden moet zijn werk kunnen voortzetten. Tegelijkertijd wordt het gebied bestendig 
gemaakt voor het veranderende klimaat. 

Nieuw wandelgebied
Terwijl de wandelpaden van 
park Cronesteyn druk bezocht 
worden, is de Oostvlietpolder 
voor velen nog onbekend terrein. 
Het huidige wandelpad door het 
midden van de polder draagt niet 
bij aan de recreatiemogelijkheid 
en natuurbeleving en verstoord 
daarnaast de rust voor vogels in 
het gebied. D66 stelt voor om de 
wandelroute te verleggen. Zodat 
langs de randen van de polder een 
nieuwe wandelroute komt.  Hoe 
die route eruit komt te zien, volgt 
uit samenspraak met omwonenden 
en gebruikers van het gebied. De 
afbeelding hiernaast is enkel ter 
impressie. 

D66 stelt voor om een groene luchtbrug voor wandelaars aan te leggen halverwege de 
Europaweg. Zodat wandelaars die een ronde lopen vanaf het Knotterpad de afslag kunnen 
nemen over Vrouwenweg, Europaweg naar de Oostvlietpolder. Een wandelaar kan daarmee 
een totale ronde maken van bijna 7,5 km lang. 

Wandelpad ter impressie, 

dit is geen definitieve route!
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Ook wil D66 onderzoeken of het mogelijk is om de A4 over een langer stuk te  
ondertunnelen, om de rust in de polder te verbeteren. 

Hoe nu verder? 
Deze notitie moet het startpunt zijn van de discussie over de Oostvlietpolder en hoe 
het verbonden kan worden aan Polderpark Cronesteyn.  De eerste gesprekken met 
omwonenden zijn hierover gevoerd, maar  veel staat nog open. De uitgangspunten zijn:

D66 kijkt verder dan morgen. Wij staan voor een leefbare stad, waarin ook volgende 
generaties veilig en gezond kunnen opgroeien. Groen in de stad is daarvan een belangrijk 
onderdeel. Wij streven naar een groene, gezonde leefomgeving, die mensen uitnodigt om 
te bewegen en stimuleert om gezond te blijven.  Met het verdubbelen van het oppervlakte 
van ons polderpark gaan we die volgende stap zetten. Door deze nieuwe polderroute wordt 
het park Cronesteyn ontzien, komt er een nieuwe natuurbeleving van de Oostvlietpolder 
en zorgen we dat dit deel van Leiden groen blijft.  

Samenvattend

De Oostvlietpolder blijft groen

Via een groene luchtbrug komt er een wandelverbinding met Cronesteyn

Een nieuwe route langs de randen van de polder zorgt voor extra wandelruimte

Samen met universiteit, bewoners en boeren komt er nieuw natuurbeheer 
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