
Meedenktafels Nieuw Boekhorst 
Samenvatting 

Tijdens de meedenktafels zijn onderwerpen uit het 
landschappelijk raamwerk besproken zoals: groen, water, 
openbare voorzieningen en mobiliteit. Hieronder een korte 
samenvatting met highlights van de meedenktafels.  



 

 

Groen 
1. In nieuwe boekhorst is er veel ruimte voor groen. De 

voorkeur voor de implementatie van groen ging uit naar 
een natuurlijke inrichting. Een wijk omringd door groen, 
met een robuust park met een hoge biodiversiteit. Een park 
wat een landelijk en bosrijk gevoel heeft maar wel met 
goede wandelpaden. Ondanks de strakkere inrichting van 
het park is park Rusthoff in Sassenheim is een veel 
genoemd voorbeeld.  

 

Water 
2. De molentocht is een erg dierbaar voor de wijk, 

meanderende slootjes en natuurlijke oevers hebben de 
voorkeur. Het verbinden van de waterwegen wordt gezien 
als positief. Dit geeft de kans om met bootjes door de wijk 
te varen. 

3. Er is zeker interesse in het varen met kleine bootjes door 
Nieuw Boekhorst. Hiervoor moet wel rekening worden 
gehouden met aanlegplaatsen, een haventje is hiervoor niet 
nodig maar veilige aanlegplaatsen aan een kade wel. Ook 
zou het van meerwaarde zijn als sommige huizen aan het 
water konden staan zodat deze de mogelijkheid hebben 
van een aanlegplaats.  

4. Er zijn zorgen over het waterpeil in Nieuw Boekhorst. Als 
de waterwegen met elkaar worden verbonden zal er goed 
moeten worden gekeken naar het waterpeil. Deze is niet op 
alle plekken even hoog en kan leiden tot overstromingen.  

 
 
 
 
 
  



 

 

Voorzieningen 
5. Er werd meerdere malen aangegeven dat er goede 

voorzieningen aanwezig moeten zijn voor senioren. Ideeën 
hiervoor zijn bv een Knarrenhof, maar ook de aanwezigheid 
van nabije voorzieningen zoals een huisartsenpost en een 
supermarkt.   

6. Een goede oplossing hiervoor zou een gezelligere vorm van 
het Oosthout plein kunnen zijn. Hier komen verschillende 
voorzieningen samen, ook zal dit bv de druk afnemen van 
omringde supermarkten. Een andere vaak genoemde optie 
is een ontmoetingsplek zoals een Theehuis (bv Theehuis 
Noord in Leiden).  

7. Bewegen en sport zijn belangrijke elementen in de wijk. De 
mogelijkheid om een goede wandeling te kunnen maken, 
maar ook bijvoorbeeld een ‘trim parcour’; een route (door 
de natuur) met sport toestellen.  

 

Mobiliteit 
8. De toegankelijkheid van de wijk is een punt van discussie. 

Nieuw Boekhorst is (met de auto) alleen bereikbaar via een 
rotonde op de noordelijke randweg dit zou kunnen leiden 
tot drukte en files. Ook het verlaten van de wijk gaat via de 
Noordelijke randweg, hierdoor ga je met een grote omweg 
naar het NS-station.   

9. De N444 is een drukke weg die Noorwijk en Voorhout met 
elkaar verbinden.  Het gebruik van de Noordelijke randweg 
kan de hoeveelheid verkeer verspreiden en dus de N444 
ontlasten.   

10. Als men op de fiets naar het strand gaat wordt er vaak 
gebruik gemaakt van de N444. Deze route is niet bepaald 
veilig. Daarvoor worden er kansen gezien voor het 
aanleggen van een fietsroute door Nieuw Boekhorst. Een 
veilige fietsroute naar het strand die ook kan worden 
gebruikt door omliggende wijken.  

 
 
 
 



Algemeen 
11. Er worden kansen gezien ten opzichte van duurzaam

energie gebruik in Nieuwe Boekhorst. Bio Science park
Leiden wordt genoemd als voorbeeld die energie opwekt
met behulp van ondergrondse warmtebronnen.

12. Er zijn zorgen met betrekking tot veiligheid; zorg dat er bv
genoeg verlichting wordt geplaats. Ook zijn er zorgen
verontreiniging van het gebied, de rugstreeppad en
bijvoorbeeld overlast door bouw.

13. Ook is er interesse in vrijstaande kavels. Deze zouden op
verschillende manieren kunnen worden ingevuld bv door
‘tiny houses’, of meerdere bungalows.




