
Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten
Presentatie 



Verhaal van de plek
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Programma van de avond

1) Even voorstellen 

2) Aanleiding van dit project

3) Presentatie
•	Analyse Adegeest
•	Doorspreken Enquete resultaten
•	 Introductie Schetssessie

4) Pauze

5) Carrousel langs de thema’s

6) Vervolgproces inrichtingsplan Adegeest
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Aanleiding, wat is de opgave ?

inrichting is sleets

riool is aan vervanging toe

actualiteiten en trends: klimaatverandering, hittestress, wateroverlast

gebied is 30 km/uur gebied, maar nog niet op die wijze ingericht
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KANSEN EN KNELPUNTEN

ANONIEME PL AATSEN VEROUDERDE MATERIALEN WATERKANTEN

GROTE GRASVELDEN

RUIME STRATEN RIJDENVEEL RUIMTE
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KANSEN EN KNELPUNTEN

ANONIEME PL AATSEN VEROUDERDE MATERIALEN WATERKANTEN

GROTE GRASVELDEN

RUIME STRATEN RIJDENVEEL RUIMTE



Wij doen dit samen met u !

U bent de echte kenner van het gebied

U heeft ideeen, wensen of zorgen => laat het ons weten!

Kaders

Wettelijke eisen

Beleid

Normen vanuit beheer, veiligheid

Kosten
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Doel

•	Doel maken van een masterplan kaart voor de wijk adegeest
•	 Inventarisatie van verschillende straat profielen 
•	 Laten zien hoe deze straten er in de toekomst uit kunnen zien

-   8Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten8 -   BoschSlabbers



Profiel
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Profiel
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Profiel
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Analyse
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1900



Analyse
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1960



Analyse
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1980



Analyse
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2020
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AHN HOOGTEKAART
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AHN HOOGTEKAART
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IMPRESSIE GROEN



-   21Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten21 -   BoschSlabbers

IMPRESSIE GROEN
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GROENE STRUCTUUR
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STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR
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VERKEER
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VOORZIENINGEN EN SPELEN
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VOORZIENINGEN EN SPELEN



Enquete resultaten
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Enquete resultaten

•	Bijna 85% van de respondenten ervaart de huidige inrichting van de openbare ruimte als positief.
•	Alle genoemde duurzaamheids initiatieven en initiatieven voor het stimuleren van de biodiversiteit zijn door de 

meerderheid van de respondenten aangegeven als positief.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	1:	Wat	is	uw	leeftijd?
•	 Vraag	2:	Wat	is	uw	geslacht?
•	 Vraag	3:	Tot	welke	doelgroep	behoort	u?
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Enquete resultaten

•	 Vraag	5:	Als	u	denkt	aan	verduurzaming	en	het	stimuleren	van	de	biodiversiteit	in	de	
wijk,	welke	beelden	spreken	u	dan	het	meeste	aan	voor	Adegeest?	
Alle genoemde duurzaamheids initiatieven en initiatieven voor het stimuleren van de biodiversi-

teit zijn door de meerderheid van de respondenten aangegeven als positief.

-   30Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten30 -   BoschSlabbers



Enquete resultaten

•	 Vraag	6:	Wat	vindt	u	van	bomen	in	de	straat?	
Ruim 80% van de respondenten vindt bomen in de straat positief.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	7:	Welk	type	bomen	spreekt	u	aan?	
Van	de	339	respondenten	die	deze	vraag	hebben	beantwoord,	spreekt	meer	verschillende	bomen	

en	struiken	296	(87,3%)	de	meeste	mensen	aan.	94	(27,7%)	respondenten	vinden	bomen	in	statige	

lanen	een	goed	idee.

-   32Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten32 -   BoschSlabbers



Enquete resultaten

•	 Vraag	8:	Wat	vindt	u	van	eenrichtingsverkeer	in	de	straat	om	meer	ruimte	te	maken	voor	bijvoorbeeld	groen?	
Van de 339 respondenten vindt 57,5% eenrichtingsverkeer een goed idee. Bijna een kwart van de respondenten staat hier negatief 

tegenover en 18% is neutraal.

•	Hierbij	wel	de	opmerking:	het	moet	verkeerstechnisch	ook	wel	toegevoegde	waarde	hebben.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	9:	Wat	vindt	u	van	het	huidige	aanbod	van	speelplaatsen	voor	kinderen	(0-5	
jaar),	jeugdigen	(6-11	jaar)	en	jongeren	(12-16	jaar)?	
De respondenten zijn het meest tevreden over het aanbod speelplaatsen voor kinderen (0-5 jaar) 

en het minst tevreden over het aanbod voor de jongeren.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	10.	Vindt	u	de	huidige	speelplaatsen	uitdagend	genoeg?	
De speelplaatsen voor kinderen worden door de meerderheid gezien als uitdagend genoeg, ter-

wijl dit voor de jeugdigen al minder wordt ervaren en voor de jongeren de speelplaatsen niet als 

uitdagend worden ervaren.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	11:	Welk	type	speelplaats	spreekt	u	het	meeste	aan?	
Bij ruim 71 % spreekt de natuurlijke speelplaats aan. Een traditionele speelplaats wordt door bijna 

de helft van de respondenten (48,9%) aangevinkt. Ook de natuurlijke speelplaats met waterberging 

wordt door 44% van de respondenten als positief ervaren. De informele speel- en ontmoetingsplek 

heeft de minste stemmen ontvangen (125/38%).
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Enquete resultaten

•	 Vraag	12:		Bij	het	Schubertplantsoen	zat	vroeger	een	speelplaats.	Wat	vindt	u	een	ge-
schikte	locatie	voor	een	speelplaats	voor	kinderen	en	jeugdigen	in	dit	gedeelte	van	de	
wijk?	
Locatie 2 (het veldje tussen de Puccinidreef en de Paganinidreef) en locatie 4 (Het stuk groen 

aan de overkant van de hockeyvelden) zijn de meest geschikte locatie voor een speelplaats. 

Toch wordt bij de antwoorden op de volgende vraag ook aangegeven dat dit eigenlijk geen 

goede locaties zijn, omdat er haast geen (jonge) kinderen wonen, er worden honden uitgelaten, 

en het erg gehorig is (galmt).
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Enquete resultaten

•	 Vraag	13:	Heeft	u	een	ander	idee	voor	een	locatie	voor	een	nieuwe	speelplaats	in	de	wijk?	Indien	ja,	geef	dan	hier-
onder	aan	de	hand	van	herkenningspunten	en	straatnamen	aan	welke	locatie(s)	volgens	u	geschikt	zou(den)	zijn	en	
eventueel	waarom.	
Park Adegeest, Debussy en Bartok worden veel genoemd als geschikte locaties. Ook de Wagnerlaan en Handellaan. Een 

opmerking die vaker naar voren komt is dat er in de flats (Schubertplantsoen en Beethovenlaan) bij locatie 2, 3 en 4 weinig 

tot geen (jonge) kinderen wonen, en dat er dan geluidsoverlast zal zijn omdat het er erg galmt. Daarnaast kan er ook 

worden gekeken naar het verbeteren en uitbreiden van huidige speelplaatsen, zoals de Franz Liszt speelplaats.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	14:	Vanuit	het	beleid	blijkt	dat	er	meer	ruimte	is	gewenst	voor	jongeren,	een	zogenaamde	jongeren	ontmoe-
tingsplek.	Vindt	u	dit	een	goed	idee?	
Ruim 44 % vindt het een goed idee om meer ruimte te creëren voor jongeren, bijna 30% is neutraal en een kwart van de respon-

denten staat hier negatief tegenover.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	15:	Welke	type	plek	voor	jongeren	spreekt	u	het	meeste	aan?	
Ruim 44 % van de 333 respondenten vindt het een goed idee om meer ruimte te creëren voor jongeren, een 

zogenaamde jongeren ontmoetingsplek.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	16.	Welke	locatie	voor	een	jongerenontmoetingsplek	hieronder	spreekt	u	het	
meeste	aan?	
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Enquete resultaten

•	 Vraag	17.	Heeft	u	een	ander	idee	voor	een	geschikte	locatie	van	een	jongerenontmoetingsplek?	Indien	ja,	geef	dan	
hieronder	aan	de	hand	van	herkenningspunten	en	straatnamen	aan	welke	locatie(s)	volgens	u	geschikt	zou(den)	zijn	
en	eventueel	waarom.	
Overleg met de jongeren zelf wat een geschikte locatie is, rekening houdend met zichtbaarheid en sociale veiligheid, niet te dicht 

bij de huizen. O.a. Palestrinalaan, bij Het Wedde, achter het Gemeentehuis,  en bij de skatebaan worden als locatie genoemd.

•	 Aangegeven door de vakambtenaar als 

goede plek
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Enquete resultaten

•	 Vraag	18:	De	sportfaciliteiten	die	park	Adegeest	biedt,	worden	goed	gebruikt.	Wilt	u	meer	fitnesstoestellen/	buiten-
sportplaatsen	in	de	wijk?

•	 Mogelijk waterpunten bij de sportvelden 

aan te brengen op de Weddeloop
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Enquete resultaten

•	 Vraag	19.	Welke	van	onderstaande	voorbeelden	spreekt	u	aan	als	ontmoetingsplaats	
voor	ouderen?	
70% vindt een bankje in het park een goed idee. Ook een jeu-de-boulesbaan krijgt bijna de helft 

van de stemmen. Vooral goed onderhoud, of jong en oud combineren
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Enquete resultaten

•	 Vraag	20:	Vindt	u	dat	er	genoeg	parkeerplaatsen	zijn	in	de	wijk?	
Respondenten vinden dat er nog net genoeg plek is, maar dat het steeds drukker wordt, of dat er te weinig plek is. Er zijn nu 

genoeg plaatsen, maar dit zal in de toekomst veranderen met de komst van meer elektrische auto’s en meer jonge gezinnen met 

meer dan 1 auto.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	21:	Ervaart	u	binnen	de	wijk	Adegeest	een	verkeersonveilige	situatie	voor	voetgangers,	fietsers	en/of	automo-
bilisten?
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Enquete resultaten

•	 Vraag	22:	Indien	u	bij	vraag	21	ergens	‘ja’	hebt	ingevuld,	geef	dan	hieronder	aan	wat	de	specifieke	locatie	is	van	deze	
verkeersonveilige	situatie.	
Met kop en schouders steekt de snelheid van het autoverkeer op de Richard Wagnerlaan eruit als verkeersonveilige situatie.
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Enquete resultaten

•	 24:	Bent	u	bereid	afval	(om	uw	rest	dat	overblijft	na	het	scheiden	van	uw	afval)	weg	te	brengen	naar	een	gemeente-
lijke	milieustraat?	
Er	is	niet	veel	animo	(22,4%)	het	eigen	restafval	zelf	weg	te	brengen	naar	een	milieustraat.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	23:	Vindt	u	het	huidige	aanbod	van	losloop-	en	uitlaatgebied	voor	honden	voldoende?	
Ruim	de	helft	van	de	respondenten	(337)	vindt	het	huidige	aanbod	van	losloop-	en	uitlaatgebied	voldoende.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	25:	Staat	u	open	voor	het	stimuleren	van	de	biodiversiteit	en	voor	het	nemen	van	diverse	klimaatadaptieve	
maatregelen	in	uw	tuin	of	buitenruimte?	
Er	zijn	een	aantal	mensen	die	aangeven	dat	het	niet	van	toepassing	is	(flatbewoners),	of	dat	hun	tuin	al	erg	veel	groen	heeft.		

Ook	hangt	deelname	af	van	de	te	nemen	maatregelen,	kosten	en	behoud	leefgenot	in	de	buitenruimte.		

Operatie	Steenbreek	wordt	ook	genoemd,	evenals	een	groot	spaarbekken	waaruit	bij	droogte	tuintjes	bevloeid	kunnen	worden.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	26:	Hieronder	ziet	u	een	aantal	voorbeelden	van	de	mogelijke	maatregelen.	
Waarin	zou	u	geïnteresseerd	zijn?
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Enquete resultaten

•	 Vraag	27:	Zou	u	mee	willen	werken	aan	het	afkoppelen	van	uw	regenpijp	voor	het	op-
vangen	van	regenwater	als	de	gemeente	u	hier	in	ondersteunt?	
Bijna	70%	mee	willen	werken	aan	het	afkoppelen	van	de	regenpijp.
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Enquete resultaten

•	 Vraag	28:	Voor	de	uitwerking	van	het	plan	zoekt	de	gemeente	leden	om	samen	een	werkgroep	te	vormen.	Deze	leden	
denken	actief	mee	over	hoe	de	wijk	passend	ingericht	kan	worden	voor	al	haar	bewoners	en	zij	geven	input	en	feed-
back	op	de	plannen	die	we	gaan	ontwikkelen.	Heeft	u	interesse	om	deel	te	nemen	aan	de	werkgroep?	Noteer	dan	
hieronder	uw	naam	en	adres.	

•	 90	respondenten	hebben	zich	aangemeld	voor	eventuele	deelname	aan	de	werkgroep.	Dit	toont	nogmaals	de	betrok-
kenheid	van	deze	buurtbewoners.	De	volgende	stap	is	de	informatiebijeenkomst	op	donderdag	7 juli.	Hier	wordt	een	
toelichting	gegeven	door	de	gemeente	op	de	werkzaamheden	en	worden	ook	deze	enquête	uitkomsten	besproken.
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Carrousel in themagroepen
Masterplan Adegeest
Informatieavond Donderdag 7 juli

•	 1 verkeer/ toegankelijkheid  
Ruud	en	Wes

•	 2 water (riool)/ klimaat/ waterstand/ grondwater  
Annelies/Jos

•	 3 spelen en groen  
Arie/	Niels	(BSLA)

•	 4 voorzieningen en sociale cohesie  
Hidde/	Wijnand		(BSLA)

•	 5 verlichting, meubilair en afval   
Patrick/	Esther
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Aan de slag

Gespreksonderwerpen/vragen:

•		 Welke	wensen	en	ambities	heeft	u	voor	Adegeest?

•		 Welke	knelpunten	en	kwaliteiten	zijn	er	volgens	u	(die	nog	niet	genoemd	zijn)?

•		 Hoe	zou	u	Adegeest	willen	verduurzamen	en	vergroenen?

Schrijf	uw	aandachtspunten/reacties	op:

1.

2.

3.

4.	

5.

6.

Masterplan	Adegeest
Informatieavond	Donderdag	7	juli

Maatregelen	op	kavel/straat	en	wijk	niveau Sfeerbeelden

Insectenhotel, meer nestplekken voor vogels en insecten

Natuurvriendelijke oevers

Natuurlijke groenzones, infiltratiezones/wadi Groene daken, met zonnecollectoren `Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding

`Groene parkeerplaatsen, waterdoorlatende verharding

Ruige plekken, takkenrillen, extensief beheerd

Natuurlijke speelplekken (met waterberging combineren)

Hemelwater	afkoppelen,	goot	door	de	voortuin

-   55Masterplan inrichting Adegeest Voorschoten55 -   BoschSlabbers



Aan de slag!

•	 U krijgt pennen, zoek uw groep en teken uw wensen op de 

kaart.

PROGRMMA?
20.30 Pauze

20.45 Aan de slag!
In groepen de plannen doornemen en aandachtspunten formuleren

21.30 Terugkoppeling
•	 Korte terugkoppeling per onderwerp 
•	  Doorkijk naar het vervolg van het inrichtingsplan 
•	 Vragen
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