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Voorwoord 

 

Halverwege 2013 heeft Libertas Leiden het initiatief genomen om een instrument te ontwikkelen 

waarmee op wijkniveau een goed onderbouwd en breed gedragen beeld geschetst wordt van 

wat leeft in de Leidse wijken: het sociografisch buurtprofiel. In november 2013 hebben Radius, 

Kwadraad, REOS, GGZ Rivierduinen, GGD Hollands Midden, Politie Hollands Midden en Ons Doel 

zich tijdens een bestuurlijke bijeenkomst enthousiast uitgesproken over en gecommitteerd aan 

gezamenlijke ontwikkeling van deze profielen. Inmiddels zijn er al buurtprofielen beschikbaar 

voor de wijken Leiden Zuid, het Morsdistrict, de Slaaghwijk en de Stevenshof.  

 

Met het buurtprofiel willen de partners naar boven halen wat er daadwerkelijk speelt in de Leidse 

wijken en wat de opgaven zijn per wijk. Dat doen we door te beginnen met de empirie, de 

verzameling van feiten en cijfers die over de wijk beschikbaar zijn. Dit is de basis van het 

sociografische buurtprofiel. We koppelen daarbij verantwoordingsinformatie (cijfers en feiten) 

aan straatinformatie om een compleet beeld te krijgen van de wijk. Voorafgaande aan het 

opstellen van dit profiel zijn er gesprekken gevoerd met verschillende professionals die 

werkzaam zijn in Leiden Noord. Aan de hand van al deze informatie is vervolgens een analyse 

gemaakt van de problematiek en opgaven voor de wijk. Dit alles is verwerkt in een narratieve, 

verhalende vorm zodat het geheel goed leesbaar is voor allen die geïnteresseerd zijn in de wijk. 

De cijfermatige verantwoording vindt u als bijlage bij dit profiel.  

Dit profiel is besproken in een algemene bijeenkomst voor buurtbewoners, belangstellenden en 

professionals werkzaam in de Leiden Noord op 19 mei 2015. De resultaten van deze bijeenkomst 

zijn verwerkt in dit buurtprofiel, hoofdzakelijk in de slotparagraaf ‘Agendavoering voor Leiden 

Noord’.  
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Introductie: Noord, een wijk in transitie 

 

In de reeks buurtprofielen is dit profiel over Leiden-Noord een bijzonder exemplaar. Leiden 

Noord is al decennia een intensief besproken deel van de stad. De bouwkundig zeer gevarieerde 

wijk vlakbij de binnenstad stond altijd in het rijtje van buurten waar de nieuwe speerpunten van 

de overheid zich op richtten: stadsvernieuwing, sociale vernieuwing en veiligheid. Op dit moment 

is een grootscheepse fysieke verandering van de wijk gaande. Paradoxaal genoeg is de reputatie 

van de wijk al die tijd amper veranderd. In de beeldvorming is Noord nog altijd een 

achterstandswijk.  

 

In dit buurtprofiel besteden we veel ruimte aan een ‘check’ op die beeldvorming. We zullen 

constateren dat er veel sociale dynamiek is. Er wordt veel verhuisd, de sociale mobiliteit is hoog. 

Strikt gekeken vanuit de statistiek, is Noord helemaal geen achterstandswijk meer. Belangrijke 

parameters als opleidingsniveau en werkloosheid bewegen zich op of rond het landelijk 

gemiddelde. Als Noord in het oosten van het land zou liggen, dan zou het helemaal niet opvallen 

als een wijk met ‘achterstand’. In tal van steden zou het met deze cijfers zelfs een van de sociaal 

sterkste wijken zijn. Voor een deel wordt deze situatie bepaald door de nieuwkomers in de wijk. 

Ook de ‘autochtone’ bevolking is volop in beweging. Gechargeerd zouden we kunnen zeggen dat 

het overheidsbeleid het enige is dat in al die jaren niet veranderd is. Dat klopt echter niet 

helemaal. Noord is nog steeds een thuis voor een groep mensen die ondanks alle dynamiek in 

een kwetsbare positie verkeert. Die groep wordt kleiner, dat wel.  

 

De gedaante van Noord wordt op dit moment bepaald door een fors bouwproces. De crisis heeft 

dat proces vertraagd, maar niet stilgelegd. Noord is letterlijk een wijk in transitie, een 

bouwplaats. In dit buurtprofiel gaat het om twee lijnen: 

 De kwetsbare groepen in Noord zijn heel lang object geweest van doelgroepenbeleid met 

speciaal voor hen ontworpen projecten. Dat beleid heeft grote betekenis gehad voor de 

kansen en de levenskwaliteit van talloze bewoners. De dynamiek en de sociale mobiliteit die 

nu in de wijk zichtbaar zijn, hebben beperkt met dit doelgroepenbeleid te maken. De 

doelgroepen zijn in beweging, omdat hun omgeving en de context van hun dagelijks leven in 

beweging zijn gebracht. Het verhuispatroon, de komst van nieuwe bedrijven, de studenten en 

de generieke stijging van het opleidingsniveau in Nederland betekenen in de transitie wellicht 

meer voor Noord dan allerlei specifieke projecten. Waar het nu vooral om gaat, is dat de 

resterende groepen kwetsbare bewoners de nieuwe kansen ook benutten. Er gaat een 

’draaggolf’ door de wijk. Het is de kunst  om mensen toe te rusten mee te surfen op die 

draaggolf.  

 Noord ligt pal tegen de bloeiende Leidse binnenstad aan. De binnenstad heeft zich 

ontwikkeld tot een van de hoogstopgeleide en meest zelfredzame en ondernemende 

woonmilieus van Nederland. Je zou kunnen verwachten dat die dynamiek vanzelf Noord 

binnenrolt. Amsterdam laat zien hoe dat werkt: de ‘gentrification’ is in de binnenstad 

begonnen en heeft daarna de schil van 19
de

 eeuwse wijken rond het centrum bereikt. 

Amsterdam praat intussen over een ‘Centrum XL’: een centrum dat niet bij de buitenste 

gracht stopt, maar pas bij de ringweg, de A10. In Noord bestaat de mogelijkheid om - 

natuurlijk op de veel bescheidener Leidse schaal - iets dergelijks tot stand te brengen. Over 
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tien jaar zou de grens van de binnenstad aan de Willem de Zwijgerlaan moeten liggen. De 

lange rij woonarken en de hoge tuinschuttingen langs de Heresingel halen het visuele 

verband tussen Noord en de binnenstad weg. Ze werken als een symbolische harde 

scheiding in wat eigenlijk een logische samenhang is. Het naar Noord halen van de dynamiek 

van de binnenstad en van de rest van Leiden is een tweede hoofdlijn in dit profiel.  

Om het bijzondere karakter van Noord onder woorden te brengen, gebruiken we in dit 

buurtprofiel iets meer ‘theorie’ dan in eerdere profielen. We putten wat meer uit het vakgebied 

van de ‘urban studies’.  

We benaderen Noord in drie hoofdstukken:  

 In het hoofdstuk ‘Typering’ behandelen we de beeldvorming en de geschiedenis van de wijk. 

We zeggen nu alvast dat ‘geschiedenis’ niet verstaan moet worden als een leuk verhaal voor 

de historisch geïnteresseerden. Een zekere kennis van de geschiedenis is nodig voor een 

goed inzicht in waar de wijk nu voor staat. 

 In het hoofdstuk ’Handelingsperspectieven’ bespreken we enkele noties uit de ‘urban studies’ 

die behulpzaam kunnen zijn bij het opstellen van een agenda voor de wijk. 

 In het hoofdstuk ‘Sectorale aanpak’ gaan we na wat de opgaven zijn voor onderwijs arbeid en 

inkomen, zorg en welzijn.  

Zoals bij de buurtprofielen gebruikelijk, is een uitgebreide cijferbijlage bijgevoegd. De bijlage met 

alle gegevens over de fysieke en sociale mobiliteit is de basis geweest voor de drie inhoudelijke 

hoofdstukken. Voor zover mogelijk, splitsen we die gegevens voor de verschillende buurten in 

Noord. Want Noord is – zoals zo veel wijken – op zich weer een gemiddelde van de 

samenstellende delen die onderling behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. De wijk als geheel 

kan – zo maken de cijfers duidelijk – niet meer behandeld worden als ‘achterstandwijk’, maar als 

een centrum van stedelijke transitie.  

Een rode draad in dit buurtprofiel is de hoge verhuismobiliteit. Er is een permanente stroom 

nieuwkomers, doorstromers en wijkverlaters. De vraag is gesteld hoe we die mobiliteit moeten 

waarderen. De veronderstelling in dit buurtprofiel is dat verhuismobiliteit een sterke indicatie is 

voor sociale mobiliteit. Mensen kunnen ook verhuizen omdat ze ouder worden en kleiner willen 

wonen, omdat ze op de vlucht slaan voor drukte of overlast of omdat ze financiële tegenslag 

hebben en goedkoper moeten gaan wonen. In het overgrote deel van de gevallen is 

verhuismobiliteit een teken van een ambitieuze levensstijl met een wens tot lotsverbetering. 

Natuurlijk zijn er in het emancipatieproces van individuen objectieve criteria, zoals 

onderwijskansen en toegang tot arbeid. Subjectieve criteria als aspiratie en motivatie zijn net zo 

belangrijk, inclusief de aspiratie om te ontsnappen aan de sociale controle en druk vanuit een 

buurt of een groep en een eigen leven op te bouwen. 

Een hoge verhuismobiliteit tekent de functie van een wijk als ‘people processor’, als 

emancipatiemachine. Dat wil niet zeggen dat mobiliteit zomaar een ongecompliceerde wind-mee 

is voor de instellingen die in de wijk werken. Onderwijs is bijvoorbeeld gebaat bij een zekere rust, 

bij de mogelijkheid om goede relaties tussen ouders en leerkrachten op te bouwen en bij het 

kunnen volgen van een kind gedurende een schoolloopbaan, met alle pieken en dalen. Dat is een 

stuk moeilijker wanneer kinderen vaak verhuizen. Toch zit het probleem van de wijk niet zozeer 
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in de mobiliteit. Het probleem zit veel meer in de tegenstelling tussen de mobiele meerderheid 

en de blijvende minderheid. Een buurtprofessional merkt op: 

“Noord wordt heel anders. We zien duidelijke tegenstellingen tussen oude Kooi bewoners 

en nieuwe bewoners. Dat gaat soms zo ver dat mensen letterlijk weggepest worden. Het 

is soms ook tegen het racistische aan, witte bewoners die geen allochtonen in hun buurt 

willen hebben. Een tweede tegenstelling die we zien is tussen oud en jong. De wens naar 

rust tegenover de naar dynamiek en activiteiten strevende jongere bevolking, ook veel 

gezinnen met jonge kinderen”.  

Noord heeft ook achterblijvers, die de wereld zoals ze die kennen, pijlsnel zien veranderen en er 

naar kijken zonder de motivatie om zelf ook deel te hebben aan de sociale mobiliteit. Die groep 

wordt kleiner. Voorlopig is het een opgave voor de stad om met deze tegenstelling om te gaan.  

1. Typering 

 

1.1 Typering: de beeldvorming 

Het bruist in Leiden Noord van de bouwactiviteiten. Aan de Willem de Zwijgerlaan en rondom het 

Kooiplein verrijzen grote nieuwbouwcomplexen. Op het voormalige Hallenterrein worden luxe 

gezinswoningen aan het water gerealiseerd. De laatste stukken van Nieuw Leyden worden 

ingevuld, achter Het Gebouw zijn oude woningen gesloopt en op verschillende plekken in de wijk 

staan bouwcontainers waar bewoners zelf de hand aan de ploeg hebben geslagen. Oude 

woonblokken worden gesloopt, hele straatbeelden worden aangepast en verouderde panden 

worden opgeknapt. Een wijkbewoner die na tien jaar afwezigheid een rondje door de wijk zou 

lopen zal verschillende plekken nauwelijks nog herkennen. Hij zal daarbij merken dat niet alleen 

de fysieke situatie is gewijzigd maar ook dat veel van zijn oude buurtgenoten zijn verhuisd en 

geheel nieuwe bevolkingsgroepen hun plek hebben ingenomen. De openbare ruimte zal in grote 

delen van de wijk in enkele jaren een metamorfose ondergaan door het opknappen van vrijwel 

alle wegen in het gebied. Een investering van formaat die groot effect zal hebben op het karakter 

van de wijk. In alle opzichten is Leiden Noord een wijk in transitie, en dat is het al een heel aantal 

jaren.  

Het merkwaardige is dat Leiden Noord al decennia lang een wat statische en uniforme reputatie 

heeft. Een reputatie van een doelwijk voor sociale vernieuwing, wijkvernieuwing en 

veiligheidsbeleid; een wijk waar de oorspronkelijke, laaggeschoolde Leidenaar zijn bastion heeft; 

een wijk die permanente overheidsaandacht vergt. Nu zijn reputaties hardnekkig. Vraag aan de 

gemiddelde Nederlander wat hij van Lelystad vindt en er komt een verhaal over een tochtgat aan 

het IJsselmeer, terwijl Lelystad enorme slagen gemaakt heeft naar een veelzijdig en populair 

woon- en werkmilieu. Vraag aan de gemiddelde bewoner van Leiden wat hij van Leiden Noord 

vindt en er komt een verhaal uit over een achterstandswijk. Terwijl de belangrijkste parameters – 

opleidingsniveau, werkloosheidsniveau en zorgbehoefte – op het landelijke gemiddelde zitten of 

daar zelfs in gunstige zin van afwijken. Het is zelfs enigszins aannemelijk dat de ‘labeling’ van 

Leiden Noord als probleemgebied deel van het probleem geworden is. Elke verhuizing en elke 

verbouwing is weer een nieuwe kans op een positieve interventie maar dan moet het licht niet 

permanent op de probleemkant vallen.  
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De sociaal economische problematiek in Leiden Noord mag dan beperkter zijn dan de 

beeldvorming over de wijk doet vermoeden, hij is niet verdwenen. Het gaat om een overzichtelijk 

maar hardnekkig sociaal vraagstuk waar professionals in de wijk mee te maken hebben. In het 

verleden is vooral veel aandacht voor de kwetsbaarheden van de buurtpopulatie geweest, en 

voor het oplossen van problematiek door persoonsgerichte interventie. Beleid beredeneerd 

vanuit de zwakte en kwetsbaarheid van de wijk. Inzet van dit sociografische buurtprofiel is om 

juist na te gaan in hoeverre de huidige dynamiek in de omgeving kan worden ingezet in de 

bestrijding van sociale problematiek. We stellen onszelf de vraag hoe de fysieke upgrading van de 

wijk en de nieuwe dynamiek die dat teweeg brengt, kunnen worden gebruikt om ook bewoners 

uit verschillende achterstandsmilieus nieuwe kansen te bieden op positieverbetering en sociale 

mobiliteit. Het gaat om het verbinden van nieuwe dynamiek en sociaal economische kracht aan 

oude problemen.  

Voordat we dat doen gaan we kort in op de historie van Leiden Noord. Hoe is de wijk geworden 

tot wat hij nu is? 

1.2 Typering: van arbeiderswijk naar transitiegebied 

Leiden Noord, bestaande uit de buurten Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi, is 

decennialang de vestigingsplek geweest van de laaggeschoolde Leidse arbeiderspopulatie. Ten 

tijde van de eerste ontwikkelingsplannen voor de wijk aan het begin van de 20
e
 eeuw was Leiden 

nog een arme industriestad die uit haar voegen barstte. De binnenstad was verkrot en overvol. 

Onder de rook van de fabrieksgebouwen aan de noordelijke rand van de binnenstad werd ruimte 

voorzien voor de bouw van een nieuwe arbeiderswijk met fatsoenlijke woningen. De ruimtelijke 

keuzes die bij de opkomst van de industrie in het laatste kwart van de 19
e
 eeuw zijn gemaakt 

bepalen nu nog het aanzicht en de sociale structuur van de omliggende wijken. De wijken direct 

ten zuiden van de binnenstad zijn gewilde woonomgevingen voor hogere inkomensgroepen. 

Leiden Noord daarentegen heeft een lange historie van sociale problematiek en 

leefbaarheidsvraagstukken vooral na het wegvallen van de industriële werkgelegenheid vanaf de 

jaren ’60. Meer in detail kunnen we drie elementen uit de bouwkundige historie van de wijk 

analyseren die een belangrijk effect hebben gehad op de huidige structuur van Leiden Noord. 

1. Leiden Noord is, anders dan bijvoorbeeld de wijken ten zuiden van de binnenstad, 

grotendeels door woningbouwcorporaties ontwikkeld met een expliciete sociale doelstelling. 

Namelijk goede huisvesting voor arbeiders. De woningen moesten naast licht, ruim en 

hygiënisch vooral ook betaalbaar zijn voor de relatief arme arbeiderspopulatie van Leiden. 

De sociale huurwoning is nog steeds de dominante woonvorm in Leiden Noord. De buurt 

Groenoord vormt hierop een uitzondering en is grotendeels in private handen ontwikkeld.  

2. Zoals veel maatschappelijke organisaties van die tijd waren de corporaties verdeeld over 

verschillende zuilen. Zij stelden in zekere onafhankelijkheid van elkaar nieuwbouwplannen 

op. Het sterkste deed zich dat voor in het Noorderkwartier. Niet alleen fysiek was er sprake 

van ‘eilandvorming’ binnen deze buurt, ook in sociaal opzicht zat er weinig samenhang tussen 

de verschillende gemeenschappen. De Kooi vormde veel meer een eenheid doordat één 

corporatie, De Eendracht, het grootste deel van de wijk heeft ontwikkeld. 

3. De ontwikkeling van de wijk is sprongsgewijs verlopen met grote bouwgolven in het 

interbellum en de direct naoorlogse jaren. Het zuidelijke deel van de wijk is gedurende de 
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eerste bouwperiode tot stand gekomen, de noordelijke zijde dateert van na de Tweede 

Wereldoorlog. Net als bij het voorgaande element heeft dit geleid tot grote ruimtelijke 

differentiatie binnen de wijk. In het noorden hoogbouw, aan de zuidkant laagbouw.  

Deze factoren hebben bijgedragen aan het feit dat Leiden Noord een lappendeken is van 

verschillende kleine buurtschappen en afzonderlijke wijkjes. De verschillen manifesteren zich 

zowel tussen de buurten Groenoord, Noorderkwartier en De Kooi, als daar binnen. De Hoven is 

een heel ander gebied dan de Prinsessenbuurt en het oostelijke deel van De Kooi is weer niet 

altijd goed vergelijkbaar met de ‘Oude Kooi’ laat staan met bijvoorbeeld Nieuw Leyden. Vrijwel al 

deze kleine gebiedjes hebben echter één belangrijk overeenstemmend kenmerk: het zijn 

gebieden in transitie waarbij het toekomstperspectief zich nog uit moet kristalliseren.  

Sinds de jaren zeventig is het niet meer rustig geweest in de wijk. Met enige goede wil kun je 

opmerken dat de wijk sindsdien in transitie verkeert. Het begon met de stadsvernieuwing. De 

woonomstandigheden in delen van Leiden Noord waren zo slecht dat grootschalige 

investeringen noodzakelijk waren. Leiden was toen een van de ‘Seven Poor Sisters’: de arme 

industriesteden, die veel geld van de rijksoverheid binnenhaalden om in de bedreigde wijken te 

investeren. Vooroorlogse huizen waren vaak nog zonder douche gebouwd en de naoorlogse 

massabouw was in de jaren zeventig alweer aan groot onderhoud toe. Delen van de wijk werden 

gesloopt, oude panden opgeknapt en nieuwbouwcomplexen gerealiseerd. De parallel met het 

heden is overduidelijk. Vanuit historisch perspectief bezien, is de bouw van de wijk naadloos 

overgegaan in de stadsvernieuwing en is de stadsvernieuwing weer naadloos overgegaan in de 

wijkontwikkeling. Alleen in de jaren ‘90 was er een korte adempauze. De basis voor de huidige 

plannen en werkzaamheden in de wijk vormt het Wijkontwikkelingsplan van 1999, een 

gecombineerde aanpak van ruimtelijke ingrepen en sociale maatregelen. De groep bewoners 

waarvoor dit beleid oorspronkelijk was bedoeld woont inmiddels grotendeels niet meer in de 

wijk. Slechts een kwart van de huidige wijkpopulatie woonde voor 2002 al op het huidige adres in 

Leiden Noord. De rest bestaat grotendeels uit nieuwkomers, de helft van de bewoners woonde 

dertien jaar geleden niet eens in Leiden.  

Een permanente verbouwing en een verbluffend snelle bevolkingswisseling: alles verandert in 

Leiden Noord. En dat op een historische basis met een reliëf en differentiatie per buurt. We gaan 

in nader detail onderzoeken hoe deze bevolkingsdynamiek zich in Leiden Noord manifesteert en 

wat het profiel is van de nieuwkomers.  

1.3 Typering: de nieuwkomers 

De demografische wisselingen in Leiden Noord zijn groot. Ieder jaar vestigen 1.500 tot 2.000 

personen zich in Leiden Noord. Dat is circa 14% van de gehele buurtbevolking. Het gaat om een 

langjarige trend die niet alleen afhankelijk is van gerealiseerde nieuwbouw. De gegevens van 

woningbouwcorporaties laten zien dat ook het aantal wisselingen in de bestaande panden hoog 

is. Van de 1.179 verhuurbare panden in de wijk waarvan de woonduur van de huidige bewoner 

bekend is, blijkt dat zestig procent van de huurders korter dan 10 jaar op het huidige adres 

woonachtig is. Bijna 40% woont er zelfs korter dan 5 jaar. Er is maar één wijk waar de 

omloopsnelheid van bewoners nog groter is, dat is de binnenstad.  
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De samenstelling van deze nieuwkomers is zeer gemêleerd. De verschillen doen zich voor in 

leeftijd, inkomensniveau, arbeidspositie, nationaliteit, opleidingsniveau, leefstijl en andere 

kenmerken. De diversiteit van de nieuwkomers tekent de verscheidenheid van Leiden Noord. Een 

belangrijk onderscheid is de intentie waarmee nieuwkomers naar de wijk verhuizen, we 

signaleren twee ‘groepen’. 

1. Huishoudens met de intentie om zich voor langere tijd, of permanent, in de wijk te vestigen. 

Zij willen investeren in hun woonomgeving en in veel gevallen gaat de buurt of wijk een deel 

van hun identiteit vormen. De verhuizing naar Leiden Noord betekent voor deze groep 

bewoners een voorlopig laatste stap in hun wooncarrière. Groter, mooier en beter gaan ze 

het naar eigen verwachting niet meer krijgen. De omvang van deze groep nieuwkomers is 

beperkt en concentreert zich op enkele plekken: Groenoord, Nieuw Leyden en de oostelijke 

Kooi.  

2. De doorstromers en nieuwkomers die een tijdelijk perspectief voor zichzelf zien weggelegd in 

Leiden Noord. Het gaat in veel gevallen om alleenstaanden en koppels zonder kinderen op 

zoek naar betaalbare, kleinschalige woonruimte dichtbij het centrum. De wijk is een ideale 

uitvallocatie voor deze groep bewoners door de ligging en het aanbod van betaalbare 

woningen (zowel huur als koop). Deze nieuwkomers hebben bij vestiging meestal weinig 

binding met de wijk en zijn daar gedurende de periode dat zij er wonen ook niet naar op 

zoek. Hun leven speelt zich niet op het schaalniveau van de buurt af, maar op dat van de 

stad, de regio, Nederland of zelfs de wereld. Het is een groep gericht op verbetering van de 

eigen sociaaleconomische positie en zelfstandigheid door een ontwikkeling in carrière of 

opleiding. De uitgangspositie kan verschillen per individu, van jonge hoogopgeleide starters 

op de woning- en arbeidsmarkt tot migranten die het Nederlands niet goed machtig zijn en 

vrijwel onderaan de sociale ladder beginnen. Het kost moeite voor professionals om deze 

groep in kaart te brengen. Zij melden zich niet automatisch en kunnen binnen een paar jaar 

weer ‘verdwenen’ zijn. 

 

Het grote aantal wisselingen in de buurtpopulatie is een ontwikkeling die in vrijwel de gehele wijk 

zichtbaar is. Dit blijkt uit de registratiesystemen van woningbouwcorporaties en gesprekken met 

professionals. Er zijn wel verschillen tussen gebieden in de wijze waarop deze ontwikkeling zich 

manifesteert en het profiel van de nieuwkomers. We geven een typering van de verschillende 

gebieden in Leiden Noord. 

 De nieuwbouwflats rondom de Willem de Zwijgerlaan en het Kooiplein zijn ideale 

vestigingsplekken voor jonge, relatief hoogopgeleide starters op de woningmarkt en 

koopkrachtige kenniswerkers die voor een beperkte tijd een mooi appartement willen huren. 

De meesten van hen woonden hiervoor niet in Leiden Noord en kennen de wijk vaak niet 

eens. Dat laatste heeft ook voordelen. Bij de verkoop en verhuur van de appartementen 

bleek dat de ontwikkelaars weinig ‘last’ hadden van het negatieve imago van Leiden Noord. 

De appartementen waren in no-time van de hand gedaan. De nieuwe bewoners hebben 

weinig interactie met de rest van de wijkpopulatie en zijn moeilijk te betrekken bij 

buurtinitiatieven.  

 Het hoge aantal verhuizingen in Nieuw Leyden en delen van Groenoord, lijkt een tijdelijk 

fenomeen te zijn, dat alles te maken heeft met de gerealiseerde nieuwbouw in de afgelopen 

jaren. In eerste instantie waren de woningen bedoeld voor de ‘sociale stijgers’ in Leiden 
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Noord, om voor hen een wooncarrière binnen de wijk mogelijk te maken. Daarnaast voelden 

veel hoogopgeleide dertigers uit de regio zich aangetrokken door het project Nieuw Leyden 

en de ligging direct naast de binnenstad. Het gaat over het algemeen om meer koopkrachtige 

huishoudens zonder een complexe sociale problematiek. De verwachting is dat de nieuwe 

bewoners van deze gewilde woonomgevingen zich zullen ontwikkelen tot relatief stabiele 

gemeenschappen. Doordat bewoners veel vrijheid hebben gekregen in het ontwerpen van 

hun eigen huis en woonomgeving identificeren zij zich in hoge mate met de buurt, zijnde 

Nieuw Leyden, niet Leiden Noord als geheel. Het aantal verhuizingen in het gebied zal 

navenant afnemen.  

 De Prinsessenbuurt en de flats in de noordelijke Kooi en De Hoven zijn al jarenlang typische 

‘doorgangsgebieden’ waar veel bewoners slechts enkele jaren blijven wonen. De 

appartementen die in beide gebieden worden aangeboden zijn relatief klein en voornamelijk 

geschikt voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen, hoewel vooral in De Hoven ook 

(eenouder)gezinnen te vinden zijn. Het profiel van de bewoners is zeer gemêleerd, van 

hoogopgeleide starters op de woningmarkt tot kwetsbare groepen als gescheiden personen 

zonder inkomen en psychiatrisch patiënten. In beide gebieden vestigen zich bewoners van 

verschillende nationaliteiten, de Marokkaanse en Turkse gemeenschap is er groot. De twee 

meest westelijke ‘Hoven-flats’ worden antikraak verhuurd, de huurders kenmerken zich door 

hun flexibiliteit en zelfredzaamheid.  

 De woonblokken aan de rand van de singel worden veelal in particuliere huur of te koop 

aangeboden. De huizen zijn populair onder starters en bewoners met een stedelijke leefstijl 

gericht op de binnenstad. Velen van hen brengen slechts een beperkte tijd thuis door en 

beschouwen de stad met al haar voorzieningen als een soort verlengde huiskamer. 

Overigens vinden we deze ‘nieuwe stedelingen’ op meerdere plekken in Leiden Noord zoals 

in de Prinsessenbuurt, De Oude Kooi en Groenoord.  

 Het aantal verhuisbewegingen in de sociale huurwoningen in het zuidelijke Noorderkwartier 

en de Oude Kooi is wat lager dan in voorgaande gebieden maar nog altijd behoorlijk. Ieder 

jaar wisselt 7 à 8 procent van de woningen van huurder. Ter vergelijking, in de Stevenshof is 

dit slechts 4 à 5 procent. Ervaring van professionals is dat deze nieuwe bewoners niet altijd 

met open armen worden verwelkomd door de ‘blijvers’ van de buurt. Deze laatste groep 

merkt dat het aantal sociale contacten in de buurt afneemt en dat de nieuwe bewoners zich 

veel minder identificeren met de wijk.  

De enige echte uitzonderingen op dit algemene beeld van veel bewonerswisselingen is het 

oostelijke deel van De Kooi. Hier is het aantal nieuwkomers beperkt. In de woningen in de directe 

omgeving van de Sumatrastraat zitten relatief veel bewoners die een sterke binding met Leiden 

Noord (en in het bijzonder De Kooi) hebben. De buurt ademt de sfeer van de traditionele 

arbeiderswijk die De Kooi ooit was. Een van de ‘urban legends’ van Leiden is de roze legging, als 

typerend mode accessoire voor het oude Leiden. De roze legging is al geruime tijd uit het 

stadsbeeld verdwenen, behalve – aldus de ‘urban legend’ - op 3 oktober. Dan herneemt het oude 

Leiden zijn dominantie in het stadsbeeld. Ook dat is niet meer helemaal waar. De bewoners van 

de oostelijke Kooi zijn ouder geworden, velen van hen zijn inmiddels met pensioen of naderen de 

65. De oostelijke Kooi is in die zin beter vergelijkbaar met de Stevenshof dan met andere delen 

van Leiden Noord. Dat vraag om een buurtspecifieke aanpak en agendavoering, we zullen hier 

later in het buurtprofiel op terugkomen.  
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Hoe moet je nu omgaan met zo’n wijk in permanente verandering, fysiek en sociaal? Hoe 

doorbreek je de reputatie van achterstand en bijpassende overheidsinterventie die na al die 

decennia een zichzelf in stand houdende werking lijkt te hebben? Er zijn kansen genoeg. Zoals al 

gezegd: elke verhuizing en elke verbouwing is weer een kans op verandering. Laten we eens 

kijken wat er vanuit de ‘urban studies’ over een wijk als Leiden Noord te zeggen is.  

 

2.  Handelingsperspectieven 

 

2.1 Handelingsperspectieven: de klikobak, gentrification, welcoming program, handmade 

urbanism en draaggolf 

We kunnen de opgave voor Leiden Noord wellicht onder woorden brengen met de metafoor van 

de klikobak. Die metafoor heeft in algemene zin betrekking op een wat haveloze en vergrijsde 

wijk met vooral particuliere woningen. Vroeg of laat zakt zo’n wijk door z’n hoeven tenzij er tijdig 

wordt ingegrepen. Maar hoe grijp je in? Het zijn particuliere huizen, de greep is beperkt, de 

mensen zitten vast. Toch komt op enig moment een jong en ondernemend stel in de wijk wonen, 

begint te verbouwen en zet een klikobak buiten. Dan komt een mooi mechanisme op gang: zien 

bouwen doet bouwen. En twee jaar later staat de hele straat vol klikobakken. De kunst is om het 

goede interventiemoment te vinden: de pioniers vinden, uitdagen en steunen om een begin te 

maken; de ‘timing’ om goed aan te voelen wanneer zo’n wijk gevoelig is voor de komst van de 

pioniers; de draaggolf om te zorgen dat de pioniers een sneeuwbal in werking zetten en ook de 

zwakkere partijen in de wijk inspireren en meetrekken. 

Leiden Noord heeft veel om een eigen klikobakmetafoor te creëren. Er is mobiliteit genoeg en er 

zijn investeringen. Toch is het er nooit van gekomen. Het zijn altijd veranderingen op individuele 

schaal en op buurtniveau, ze beklijven niet, de wijk blijft afhankelijk van energie van buiten.  

Waarom is dat zo en wat kan er aan gedaan worden?  

Laten we beginnen met een belangrijk, zij het wat abstract begrip uit de ‘urban studies’: 

gentrification. Met gentrification wordt bedoeld dat wijken zonder iconische waarde – geen 

bijzondere architectuur of voorzieningen – met veel huisvesting voor lage inkomens toch een 

positieve ontwikkeling doormaken. Door de komst van nieuwe en ondernemende mensen, die 

dynamiek en bedrijvigheid meebrengen. Het bekendste en actuele voorbeeld van ‘gentrification’ 

is de schil van de 19de eeuwse wijken rondom de Amsterdamse binnenstad. Het tempo van 

‘gentrification’ is op sommige plekken adembenemend. Wijken die stuk voor stuk een paar keer 

groter zijn dan Leiden Noord, zijn de afgelopen twee decennia soms binnen niet meer dan twee 

jaar van karakter veranderd. De gemeentelijke overheid heeft er betrekkelijk weinig aan gedaan, 

veel minder dan diezelfde overheid bij de grootschalige stadsvernieuwing in dezelfde wijken in de 

jaren tachtig heeft gedaan en ook veel minder dan de Leidse overheid nog steeds in Leiden 

Noord doet. Het is een revolutie van de klikobak. Volgens sommigen gaat het zelfs veel te hard, 

omdat er in sommige wijken amper nog plaats is voor mensen die iets minder jong en 

ondernemend zijn. Die blijven achter met een gevoel van ‘displacement’. 

Wat in Amsterdam enorm geholpen heeft, is de beleving dat de wijken eigenlijk bij de binnenstad 

horen. De binnenstad is wel iconisch, aantrekkelijk en internationaal, maar heeft geen ruimte 
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meer. Dan maar verhuizen naar de schil rond de binnenstad. Nu kan in het Amsterdamse geval 

het woord ‘schil’ bijna letterlijk worden genomen. De plattegrond is een doorgesneden ui. Als je 

aan de buitenkant begint te lopen, kom je vanzelf in de kern, de grachtengordel.  

De Leidse binnenstad is welbeschouwd nog iconischer dan die van Amsterdam. Leiden heeft 

meer jongeren, meer expats, meer kenniswerkers en meer ‘micro-ondernemers’ dan de 

Amsterdamse binnenstad. Leiden heeft niet overal zo’n mooie schilstructuur. In het buurtprofiel 

over Leiden Zuid constateerden we al dat Zuid steeds meer demografische karakteristieken 

vertoont die je doorgaans in een academische binnenstad verwacht. Dat heeft te maken met de 

overgang tussen de binnenstad en de schillen om de ring. De studenten, expats en 

kenniswerkers hebben Zuid allang ontdekt en zorgen daar voor een dynamiek die niet bij een 

saaie buitenwijk, maar bij een vitale stadswijk hoort. Dat is in Leiden Noord veel minder zo. 

Leiden Noord profiteert niet automatisch van de ‘spill-overs’ van de binnenstad. Het 

tussengebied werkt als een harde grens, we noemden de vormgeving van de Heresingel als een 

muur al als symptoom. Mogelijk verharden de plannen voor een singelpark die grens nog verder. 

Vanuit het oogpunt van het uitnutten van de gentrification, zou het meer voor de hand liggen om 

zoveel mogelijk corridors en bruggen te scheppen over de singel heen. Een groene corridor kan 

daar zeker bij horen - maar wel als verbinding, niet als begrenzing. 

Bij het ‘losmaken’ van de klikobakmetafoor horen meer acties. De ‘gentrification’ van de 19de 

eeuwse schil in Amsterdam en van delen van Amsterdam-Noord is niet een spontaan proces. Er 

hoort een identiteit bij. Mensen die op dit moment naar Amsterdam-Noord verhuizen, weten 

waar ze heen gaan en wat er van hen verwacht wordt. Ze worden begeleid door artikelen in de 

krant, door verwachtingen van hun nieuwe buurtgenoten, door evenementen en meetings. Er 

zou voor Leiden Noord een ‘welcoming program’ moeten komen, waarbij iedere verhuizer een 

goede intake krijgt, gewezen wordt op de mogelijkheden van de wijk, gevraagd wordt naar 

problemen waar hij hulp bij nodig heeft, aangemoedigd wordt om actief te gaan deelnemen in 

netwerken en om te investeren, in geld of in tijd. Leiden Noord is ook gewoon toe aan een eigen 

vorm van ‘city marketing’. Wijken als Leiden Noord worden in andere steden gezien als de 

interessante rafelranden, waar je heen gaat omdat er veel gaat gebeuren en omdat er ruimte is 

om iets op poten te zetten. Het project Mooi Noord is een mooi voorbeeld van wijkmarketing dat 

vraagt om een permanent karakter.  

Een laatste sleutelbegrip dat we aan de ‘urban studies’ ontlenen als relevant voor Leiden Noord is 

‘handmade urbanism’. Zo’n doorgangswijk moet meer zijn dan een tijdelijk woonoord, waarvan 

de bewoners consumptief gebruik maken van voorzieningen. De wijk moet mensen uitdagen om 

iets te maken van hun formatieve jaren, moet een voortdurende uitnodiging zijn tot participatie. 

Daar is ruimte voor nodig, fysiek en sociaal: de wijk moet niet helemaal af zijn, moet rafelranden 

hebben die de bewoners zelf kunnen invullen, moet plekken hebben waar geëxperimenteerd en 

ondernomen kan worden. Het eerder in de buurtprofielen gebruikte begrip uit het boek van 

Doug Saunders, ‘Arrival City’, maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat al die nieuwkomers iets 

kunnen toevoegen. Aankomen in een kant-en-klaar woonmilieu waar niets meer kan veranderen, 

werkt ontmoedigend. Die toevoegingen hoeven niet per se een hoge kwaliteit te hebben. 

Tijdelijke gebouwen en tuinen, tijdelijk gebruik van leegstand en ‘pop-up stores’ zijn zeer welkom. 

Tijdelijke bestemmingen kunnen de olifantenpaadjes in een wijk aanwijzen: de informele 
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infrastructuur, de routes die mensen nemen die de wijk goed kennen, los van de formele 

infrastructuur.  

Tenslotte de vraag wat een identiteit van Leiden Noord als het stedelijk laboratorium betekent 

voor de oorspronkelijke bewoners en de mensen in de kwetsbare posities die niet mee kunnen 

komen. Het antwoord is vrij simpel: de dynamiek in de wijk moet een draaggolf worden voor de 

mensen aan de onderkant. Een dynamische omgeving verschaft steeds nieuwe prikkels, schept 

kansen. Wellicht dat niet alle ouders in Noord kunnen meekomen op de golf van activiteiten. Hun 

kinderen treffen echter niet meer een besloten milieu aan om in op te groeien, maar een wijk 

waarin van alles gebeurt en waarin een rijke context bestaat. 

Deze sleutelbegrippen uit de ‘urban studies’- klikobakmetafoor, gentrification, welcoming 

program, handmade urbanism – leiden tot allerlei acties. Die acties gezamenlijk beogen om 

Leiden Noord uit de cyclus van achterstand en overheidsinterventie te halen en te vestigen als 

een zichzelf vernieuwende wijk die nooit helemaal af is. Voordat we ingaan op de inhoudelijke 

consequenties voor de arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheid, welzijn en leefbaarheid analyseren 

we de rol van professionals en organisaties in een dynamische omgeving met kwetsbare kanten.  

2.2 Handelingsperspectieven: signaleringsfunctie en wederkerige instituties 

De organisaties en professionals werkzaam in Leiden Noord kennen de wijk veelal tot in de 

haarvaten en weten als geen ander in welke sociale netwerken bewoners zich begeven en waar 

de problematiek zich voordoet. Zij zijn zich tegelijkertijd in hoge mate bewust van het 

veranderlijke karakter van de wijk, zeker in de afgelopen jaren, en de hardnekkigheid van de 

sociale problematiek. In algemene zin hebben de wijkprofessionals te maken met twee 

bijzondere omstandigheden die diep ingrijpen in de organisatie van het werk in de wijk: het grote 

aantal wisselingen in de bewonerspopulatie en een zeker ‘consumentisme’ van bewoners voor de 

voorzieningen in de wijk. Wat beteken deze omstandigheden voor de manier waarop 

professionals en organisaties in Leiden Noord hun werk inrichten? 

Laten we beginnen met de al veel aangehaalde hoge mobiliteit van de bewoners van Leiden 

Noord. De constante wisselingen in het bewonersbestand vragen om een zekere alertheid bij 

professionals voor nieuwe ontwikkelingen, veel meer dan in meer gesettelde buurten als de 

Stevenshof of de Merenwijk (met uitzondering van de Slaaghwijk). De circa 1.500 tot 2.000 

nieuwe bewoners die zich ieder jaar in de wijk vestigen hebben een dermate grote impact op de 

sociale structuur van de wijk dat professionals en organisaties niet kunnen volstaan met het 

blijven teren op oude netwerken en bewonerscontacten. Professionals werkzaam in het Sociale 

Wijkteam van Leiden Noord bevestigen dat het veel ‘nieuwe namen’ zijn die ze tegenkomen in 

hun werk of bewoners die elders in de stad woonden en na enkele jaren buiten beeld zich weer 

in Leiden Noord melden. Het aandeel van de vaste, bekende contacten lijkt met de jaren steeds 

meer af te nemen en plaats te maken voor meer vluchtige, kortdurende contacten met 

nieuwkomers.  

We hebben in eerdere buurtprofielen de problemen die zich voordoen in gebieden met een snel 

wisselende populatie getypeerd als strovuur: het beweegt heftig maar vluchtig. Openbare orde 

problemen, aanpassingsvraagstukken, jongerenproblematiek, crisissituaties. Het hoort allemaal 

bij de passantenwijk die Leiden Noord is. Gedegen up-to-date straatkennis is voor professionals 



14 
 

en organisaties werkzaam in een wijk als Leiden Noord onontbeerlijk. Het tijdig signaleren van 

sociale problematiek en ‘individuele stagnatie’ is misschien wel één van de grootste opgaven voor 

deze professionals en organisaties. Voor het goed organiseren van deze signaleringsfunctie is 

geen vast recept. Het gaat voornamelijk om het actief in contact zijn met de omgeving: bewoners 

bevragen, nieuwkomers verwelkomen, periodieke huisbezoeken afleggen, nauw overleg met 

buurtcollega’s, de zichtbaarheid van organisaties vergroten en het permanent zoeken naar 

nieuwe sleutelpersonen in de wijk (‘de ogen en oren’ onder bewoners).  

Overigens hoort bij de vaststelling dat de transitiewijken in hun veiligheidsproblematiek zijn gaan 

lijken op de binnenstad met zijn strovuurachtige overlast, nog een detail. Noord zou onder 

dezelfde regels van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten gaan vallen als de binnenstad. 

Voor de binnenstad gelden gebiedsaanwijzingen voor alcohol en drugs. Terwijl je in Noord nog 

dronken over straat kunt. De regels en hun handhaving zouden over de singels doorgetrokken 

moeten worden.  

De tweede bijzondere omstandigheid in Leiden Noord vergt wat meer uitleg en is een analyse die 

de afgelopen periode vooral bij het bestuur van Voetbalvereniging Roodenburg naar boven is 

gekomen. Het ledenbestand van de voetbalclub is de afgelopen decennia door de komst van 

vooral jongeren van Marokkaanse afkomst flink van samenstelling veranderd. De achtergrond 

van deze jongeren is een hele andere dan die van de klassieke Roodenburger, wat de nodige 

uitdagingen met zich meebrengt voor bestuur en het kader van de club. De club vervult een 

belangrijke sociale functie in Leiden Noord en is veel meer dan een aanbieder van spel en 

competitie. Het is ook een plek voor opvoeding en vorming, voor democratische ontwikkeling en 

‘community building’. Met plezier vervult de club de functie om bewoners uit sociaaleconomisch 

zwakkere milieus te organiseren en te emanciperen, maar de emancipatiemachine hapert. Het 

bestuur van Roodenburg constateert onder andere een lage mate van betrokkenheid van de 

leden en ouders van jeugdleden bij de club. Het idee dat een lidmaatschap niet alleen rechten 

maar tevens plichten (o.a. contributie, vrijwilligerswerk, discipline en sociaal aangepast gedrag) 

met zich meebrengt is geen algemeen gedeelde notie bij de leden van de club. Er valt een grote 

mate van consumentisme te signaleren bij een substantieel deel van de leden van de club: er als 

individu uithalen wat je nodig hebt zonder zelf in de vereniging te investeren. Met deze harde 

maar eerlijke analyse wil de voetbalvereniging open het gesprek aangaan, niet alleen intern met 

de leden maar tevens met de buitenwereld. Twee hoofdlijnen uit de analyse van Roodenburg zijn 

voor dit buurtprofiel van bijzonder belang.  

1. De vereniging vervult een belangrijke functie als ‘vindplaats’ van een ingewikkelde populatie, 

een populatie die hoort bij de stad. Het probleem van Roodenburg is niet alleen een 

probleem van de club, het is een situatie die we ons als stad kunnen aantrekken en in het 

bijzonder de organisaties en professionals in Leiden Noord.  

2. Er dient een zekere wederkerigheid terug te keren in de relatie tussen lid en vereniging. 

Leden kunnen niet alleen rechten ontlenen aan hun lidmaatschap van de club, maar daar 

tegenover staan plichten en verantwoordelijkheden.  

Roodenburg is in dit opzicht waarschijnlijk niet uniek. Meerdere organisaties in Leiden Noord 

hebben te maken met een kwetsbare populatie en een lage betrokkenheid van gebruikers/leden. 
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De omslag die Roodenburg wil maken in de benadering van haar problematiek, omgeving en 

leden, kan als inspiratie fungeren voor organisaties in een soortgelijke context.  

We gaan in het volgende hoofdstuk na wat de inhoudelijke consequenties zijn van de toepassing 

van voorgaande handelingsperspectieven op de situatie in Leiden Noord. Dat doen we door een 

onderscheid te maken in de volgende sectoren: arbeid en inkomen, onderwijs, gezondheid en 

welzijn.  

3. Sectorale aanpak  

 

3.1 Sectorale aanpak: arbeid en inkomen, omgevingsdynamiek als motor voor participatie 

In de beeldvorming is Leiden Noord nog steeds een verzamelplek voor de lagere 

inkomensgroepen en kwetsbare bewoners van de stad met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt. Dat zou te maken hebben met het grote aanbod sociale huurwoningen in de wijk, 

de uitzichtloze positie van verschillende migrantenhuishoudens en de ‘overerfbare’ 

uitkeringsafhankelijkheid binnen enkele typische Leiden Noord families. Een cijfervergelijking 

tussen de verschillende Leidse wijken lijkt dit beeld te bevestigen. In Leiden Noord zijn de 

inkomens lager, wonen meer personen met een uitkering en is het opleidingsniveau laag. Stijging 

in inkomen en sociaaleconomische positie vindt vrijwel alleen plaats op de nieuwbouwlocaties, 

de rest van de wijk zou nog weinig profiteren van alle ontwikkelingen. 

Dit negatieve beeld houdt echter geen rekening met het grote aantal ‘doorstromers’ in Leiden 

Noord. Ieder jaar vestigt zich weer een nieuwe groep bewoners die ergens onderaan de sociale 

ladder staat. Deze ‘doorstromers’ zijn erop gericht om een stijging in inkomen, 

carrièreperspectief, opleidingsniveau en/of woonmilieu te maken. De ‘achterblijvende’ delen van 

de wijk zoals de Prinsessenbuurt, de Noordelijke Kooi en De Hoven zijn geen gebieden van 

stilstand of achteruitgang. Juist op plekken met een lage sociaaleconomische status is de sociale 

mobiliteit vaak het hoogst, blijkt uit enkele recente studies. De wijken met een relatief zwak 

imago zoals Feijenoord en Charlois in Rotterdam blijken broedplaatsen te zijn voor sociale 

stijgers.  

In Leiden Noord kunnen we met enige goede wil ook de signalen herkennen van sociale stijging 

in de minder welgestelde delen van de wijk. Zo blijkt uit onderzoek van het CBS, waarin gegevens 

van de Belastingdienst en het Woningregister aan elkaar zijn gekoppeld, dat een derde van alle 

huurders in Leiden Noord een verzamelinkomen heeft boven € 33.000,- per jaar. Circa een kwart 

verdient meer dan € 43.000,- per jaar. Leiden Noord scoort daarmee conform het landelijk 

gemiddelde. Het zijn gegevens van 2011, dat is voor de oplevering van Nieuw Leyden. De dataset 

is te beperkt om al te boude uitspraken te doen maar het is goed voor te stellen dat deze 

huurders een stijging in inkomen hebben gemaakt die nog niet heeft geleid tot gewijzigde 

woonwensen. Op termijn zullen zij mogelijk naar een grotere woning in een meer gevestigd 

woonmilieu verhuizen. Een tweede, en mogelijk veelzeggender, signaal is de omloopsnelheid van 

het uitkeringenbestand in Leiden Noord. Circa 20% van de huishoudens met een 

(probleemgerelateerde) sociale regeling in 2012 bestaat uit ‘nieuwkomers’, ongeveer een even 

grote groep stroomt ieder jaar weer uit. Gespecificeerde cijfers van het bijstands- en werklozen 

bestand bevestigen dat gegeven. Nog steeds zijn er bewoners met een zeer grote afstand tot de 
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arbeidsmarkt, het zogenaamde ‘granieten bestand’ maar het gaat om een relatief beperkte groep 

van ongeveer 500 personen. Het aantal bewoners met een tijdelijke hulpvraag is groeiende. Een 

groot tijdelijk beroep op werkloosheids- en bijstanduitkeringen hoort enigszins bij wijken met 

veel sociale stijgers, zeker in crisistijd. Sociale stijging gaat meestal niet met een lineair stijgende 

lijn, al zijn er natuurlijk uitzonderingen. Veel vaker wisselen periodes van groei en korte terugval 

elkaar af. Aflopende contracten, onregelmatig uitzendwerk, tegenvallende inkomsten uit 

zelfstandig ondernemerschap: het is een groot deel van de realiteit waar deze doelgroep mee te 

maken heeft. In periode van terugval is het prettig om te kunnen rekenen op enige 

ondersteuning, een tijdelijk vangnet waar bewoners veelal op eigen kracht weer uit uitkomen. De 

veelzijdigheid en dynamiek van Leiden Noord zien we ook in de arbeids- en inkomensstructuur 

van de wijk. 

Een hoger aantal kortdurende uitkeringen hoeft dus niet te duiden op structurele problemen in 

de wijk. De laatste paar jaar zien we een nadrukkelijke stijging van het aantal bewoners dat 

gebruik maakt van een werkloosheid- of bijstandsuitkering. Het is een typisch crisiseffect, dat in 

heel Leiden zichtbaar is. De populatie in Leiden Noord bevindt zich echter wel in een meer 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt dan de gemiddelde Leidenaar. Het stilvallen van de 

arbeidsdynamiek kan wel eens langdurige gevolgen hebben voor de ‘sociale stijgers’ in de wijk. 

Het gebrek aan ervaring, kennis, investeringsvermogen en een sociaal netwerk zal hen parten 

spelen bij het vinden van een baan of het starten van een bedrijf. Het is de vraag of specifiek 

doelgroepenbeleid, zoals dat in het verleden vaker is gehanteerd, het gewenste effect heeft op 

het verbeteren van de arbeidskansen van bewoners. Mogelijk is het verstandiger om te 

investeren in een grotere omgevingsdynamiek in Leiden Noord dan het blijvend investeren in 

persoonlijke ontwikkelings- en actieplannen.  

Eén van de belangrijkste manieren om de omgevingsdynamiek te stimuleren is het stimuleren 

van particulier initiatief en het creëren van werkfuncties in de wijk. Een goed voorbeeld is de wijk 

Klarendal, een voormalige Vogelaarwijk in Arnhem. Ondanks de crisis is de werkloosheid in dit 

deel van de stad gedaald en de werkgelegenheid gestegen. Dat is gelukt door jonge 

ondernemers, vooral actief in het modecluster, de ruimte te geven om een bedrijf te starten in de 

wijk. Bedrijfs- en winkelpanden, vaak in de plint van hoogbouwflats, worden voor een 

aantrekkelijke huurprijs aangeboden aan startende (mode)ondernemers als showroom, atelier- 

en woonruimte. Het modecluster groeide in enkele jaren van vier winkels in 2006 naar circa vijftig 

in 2011. Wijken dichtbij het stadscentrum worden gezien als kansrijke locaties voor het 

stimuleren van de wijkeconomie. De Kooi is in een landelijk publicatie over wijkeconomie zelfs 

subject van onderzoek. De bedrijven in Leiden Noord zijn nu nog niet heel zichtbaar maar met 

een omvang van 370 bedrijven is er voldoende potentie om hier verandering in te brengen. Het is 

de moeite waard om na te gaan of er onder deze groep een latente vraag is naar 

ontvangstruimtes, werkateliers, opslagruimtes, showrooms, vergaderlocaties of andersoortige 

bedrijfsruimte. 

Enkele bouwstenen om aan deze ambitie vorm te geven: 

 Flexibiliseren van het bestemmingsplan, toestaan van kleinschalige werkfuncties in woningen 

(ook in sociale huurwoningen), ophaallocaties voor pakketjes in de wijk, 

buurtontmoetingsplekken met werkfuncties zoals Meet & Greet in Groenoord.  
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 Ondernemers en bewoners betrekken bij de ontwikkeling van het Kooiplein, mogelijkheden 

om kleinschalige ateliers, showrooms, opslagplek, werk- en ontvangstruimtes mee te nemen 

in de planvorming. 

 Stimuleren van netwerkevenementen in de wijk, mogelijk onder de vlag van 

Ondernemersvereniging Leiden Noord. 

 

3.2 Sectorale aanpak: onderwijs als emancipatiemotor 

Het is een beetje een open deur maar onderwijs is de belangrijkste motor van emancipatie en 

sociaaleconomische ontwikkeling van bevolkingsgroepen in Nederland. De stijging van het 

algehele opleidingsniveau heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de toegenomen welvaart. 

Dat is vrijwel nergens zo goed terug te zien als in Leiden. Van een laagopgeleide, arme 

industriestad heeft Leiden zich opgewerkt tot één van de meest dynamische economische regio’s 

van het land met een aandeel hoogopgeleiden van circa 60% van de beroepsbevolking. Leiden 

Noord heeft een bijzondere rol vervuld in dit emancipatieproces zoals onderstaande boxtekst 

over het talentenproject van de Leidse professor Van Heek laat zien.  

 

 ‘Ouders op herhaling’ is een ander bekend onderwijsproject waar Leiden Noord het subject van 

beschouwing was. Studenten en medewerkers van de Universiteit Leiden organiseerden 

avondlessen voor de ouders in Leiden Noord. Basale vaardigheden als taal en rekenen werden 

bijgebracht zodat de ouders hun kinderen konden helpen bij het maken van hun huiswerk. Het 

mes sneed aan twee kanten: de ouders vergrootten hun kennis en de studenten bouwden op 

deze wijze aan hun c.v.  

De bijzondere binding van Leiden Noord met deze bekende onderwijsprojecten maakt 

nieuwsgierig naar hoe het nu gesteld is met het onderwijs in de wijk. Is er nog sprake van 

‘onontdekt talent’ in Leiden Noord? En in hoeverre speelt onderwijs nog een rol in de emancipatie 

en de sociale mobiliteit van bewoners?  
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Enkele feiten op een rij: 

 De effecten van de onderwijsrevolutie zijn ook in Leiden Noord zichtbaar. Het aantal 

hoogopgeleiden, mensen met een hbo of universitair diploma, is gestegen van 1% van de 

buurtpopulatie in 1970 naar circa 30% in 2006. Het aantal middelbaar opgeleiden is gestegen 

van 10% naar 30%. Leiden Noord scoort daarmee rond het landelijk gemiddelde, al wonen er 

nog iets meer laagopgeleiden in de wijk. De verschillen met de andere Leidse wijken zijn 

duidelijker, het onderwijsniveau is in de andere delen van de stad nog harder gegroeid.  

 Circa 45% van de jongeren in Leiden Noord in de leeftijd tussen 18 en 26 jaar studeert aan 

het hoger onderwijs. Nationaal bezien blijft dat cijfer steken rond de 37%. In onderwijstermen 

gaat het dus heel behoorlijk met een grote groep jongeren in Leiden Noord. Als er al een wijk 

in Leiden is die op dit punt achter blijft dan is het de Stevenshof, hier studeert slechts 31% 

aan het hoger onderwijs.  

 De citoscores voor de jongste groep – tot 12 jaar - laten een wat somberder beeld zien. Het 

gaat om de scores van kinderen die in de wijk wonen, ook als ze naar een school buiten de 

wijk gaan. Het gaat dus niet om de prestaties van de scholen, maar om die van de leerlingen. 

De scores van de kinderen uit Noord blijven al jaren achter bij die van kinderen in andere 

wijken. Achter de gemiddeld wat slechtere score gaat nog een ander probleem schuil: het 

gemiddelde wordt bepaald door aan de ene kant een groep met goede scores en aan de 

andere kant een groep met slechte scores. De middengroep ontbreekt. De verklaring voor de 

‘slechte’ groep is hun late instroom. De scholen in Noord tellen tot 47% zogenaamde 

gewichtenleerlingen, leerlingen met zeer laag opgeleide ouders. Het gaat meestal om 

nieuwkomers en vluchtelingen met een waaier aan nationaliteiten. Ze komen halverwege 

hun schoolleeftijd de scholen binnen en gaan vaak ook weer weg voor het einde van hun 

schoolloopbaan. De indruk is dat de scholen in de relatief korte tijd dat ze voor de kinderen 

werken, veel repareren, maar onvoldoende tijd hebben om de citoscores echt op te stuwen. 

In de adviezen voor vervolgonderwijs houden ze er rekening mee dat de citoscore slechts een 

momentopname is. De adviezen gaan meestal uit van een hoger uitstroomniveau dan de 

score. Zo bezien vervullen de scholen in Noord een cruciale functie van de grote stad: de 

emancipatie van kwetsbare nieuwkomers.  

Zo’n 40 jaar na het talentenproject van Van Heek staat Leiden Noord er al met al relatief goed 

voor als het gaat om onderwijs. Bovenstaande gegevens lijken erop te wijzen dat veel jongere 

bewoners gedurende de tijd dat zij in Leiden Noord wonen belangrijke stappen zetten in hun 

onderwijscarrière. Onderwijsachterstanden doen zich in Leiden Noord vooral voor op jonge 

leeftijd. Een opvallend gegeven, waarvan we de oorzaak vooralsnog zoeken in het aandeel dat 

Noord heeft in de ontvangst van kwetsbare migrantenfamilies. De oude problematiek herhaalt 

zich in zekere zin.  

Mogelijk dat het tijd is voor een nieuw onderwijsproject in Leiden Noord, waarbij 

maatschappelijke dynamiek wordt ingezet om beweging te krijgen in de meer kwetsbare 

doelgroepen. Bestandsdelen voor een dergelijk project zouden kunnen zijn: 

 Inzet van afgestudeerde studenten uit de wijk om taalcursussen te geven aan 

migrantenkinderen en hun ouders. 

 Actieve campagne om het bereik van voor- en vroegschoolse educatie in de wijk te vergroten. 
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3.3 Sectorale aanpak: gezondheid en welzijn 

Gezondheidsverschillen tussen verschillende regio’s, gemeenten en wijken blijken voornamelijk 

samen te hangen met sociaal economische verschillen, en dan vooral met het opleidingsniveau 

van bewoners. Lager opgeleiden leven gemiddeld zeven jaar korter dan hoger opgeleiden, de 

levensverwachting in goed ervaren gezondheid is zelfs 18,5 jaar korter. De meeste voorwaarden 

voor gezondheid worden buiten het domein van de zorg gecreëerd, is de conclusie van een 

grootschalig onderzoek naar sociaal economische gezondheidsverschillen
1
. Deze constatering 

alleen al laat zien dat dit onderwerp in zekere samenhang met de voorgaande thema’s gezien 

moet worden. Het belang van voldoende omgevingsdynamiek is in dezelfde mate van toepassing 

als het gaat om de gezondheid en het welzijn van buurtbewoners.  

We beginnen wederom met een blik op de gegevens. Allereerst de gezondheidsgegevens. 

 Uit de jeugdpeiling van de GGD en de Gemeente Leiden blijkt dat het aantal jongeren van 12 

t/m 18 jaar met overgewicht de afgelopen 5 jaar is toegenomen van 11% naar 16%. Dat is fors 

hoger dan het Leidse gemiddelde (9%). De verklaring voor dit grote verschil is zichtbaar in 

hetzelfde onderzoek: er wordt minder gesport en het dieet van de kinderen is ongezonder in 

vergelijking met de rest van Leiden.  

 De ouderen in Leiden Noord, die vooral in de oostelijke Kooi wonen, hebben te maken met 

meer lichamelijke beperkingen in vergelijking met hun leeftijdgenoten elders in de stad. Dat 

kunnen we opmaken uit het relatief grote gebruik van individuele WMO voorzieningen door 

ouderen. Buurtgegevens tot op voorzieningenniveau zijn niet beschikbaar maar afgeleid uit 

de cijfers voor geheel Leiden gaat het voornamelijk om hulp in het huishouden, een functie 

die de komende jaren uit het oogpunt van bezuinigingen steeds meer onder druk staat.  

 Van de volwassen bevolking zijn minder gezondheidsgegevens beschikbaar. Door gebruik te 

maken van gezondheidsprofielen van enigszins vergelijkbare wijken in Den Haag en Utrecht 

kunnen we wel enkele risicofactoren voor Leiden Noord bepalen: 

 Het aantal volwassen bewoners met overgewicht is in deze wijken vaak aan de hoge 

kant. De combinatie van weinig beweging en een ongezond dieet speelt vooral bij de 

lager opgeleiden in de wijk.  

 Onder migranten bevindt zich een verhoogd aantal patiënten met suikerziekte en/of 

een hoge bloeddruk, wat tevens heeft te maken met een ongezond (zoet) dieet.  

 Er bestaat in veel van de wijken een vermoeden dat een groot deel van de populatie 

zorgmijdend gedrag vertoont. Het aantal huisarts-, tandarts- en ziekenhuisbezoeken 

is vaak lager dan men redelijkerwijs mag aannemen, maar de kosten per bezoek 

liggen doorgaans een stuk hoger. Het lijkt erop dat een deel van de bewoners een 

bezoek zoveel mogelijk uit wil stellen tot de ernst van een ziekte of beperking niet 

meer te negeren valt. Dat zou betekenen dat er een grote winst valt te halen op het 

gebied van preventieve zorg.  

 Samenhangend met het laatste punt is het relatief grote aantal bewoners in de 

vergelijkingswijken dat zich eenzaam voelt en weinig contact heeft met de 

buitenwereld. Het sociale netwerk van deze kwetsbare populatie is vaak heel beperkt.  

 

                                                           
1
 Themarapport gezondheid en maatschappelijke participatie, Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 

(RIVM)  
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Met de gezondheidssituatie in Leiden Noord is het al met al wat minder gesteld dan de rest van 

Leiden. Dat zal weinig mensen verbazen en is ook wel verklaarbaar door het relatief hoge aantal 

laagopgeleiden en andere sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen in de wijk. Het belang van een 

blijvende inzet op gezondheidsaspecten in Leiden Noord is overduidelijk. De meest zorgelijke 

aspecten zijn het toenemend aantal kinderen met overgewicht in de wijk en het mogelijk grote 

aantal zorgmijders. Dit moet in samenhang worden gezien met problematiek van bewoners en 

huishoudens binnen de andere domeinen (arbeid, inkomen, onderwijs, veiligheid). Om zicht te 

krijgen op de mate waarin bewoners zorg mijden is een goede signaleringsfunctie van 

professionals cruciaal.  

Gegevens over het welbevinden van bewoners zijn meestal meer indirect en hebben betrekking 

op de tevredenheid over de buurt en het vertrouwen in overheidsinstituties (politiek, gemeente, 

politie). 

 Het aantal bewoners dat de eigen buurt als gezellig omschrijft is de afgelopen jaren 

afgenomen (al kent de beoordeling een grillig verloop). De sociale samenhang in de wijk zou 

zijn afgenomen doordat steeds minder mensen elkaar kennen of goed contact met elkaar 

hebben.  

 In opeenvolgende verkiezingen is een tweetal constanten af te leiden: het 

opkomstpercentage is relatief laag en het aantal stemmen op flankpartijen zoals de PVV en 

voorheen de LPF is groot. De maatschappelijke ontevredenheid is waarschijnlijk relatief hoog 

in de wijk.  

 

Eerder in dit buurtprofiel hebben we op het gevaar gewezen van een gevoel van ‘displacement’ 

bij de traditionele bewonerspopulatie van Leiden Noord die hun omgeving in hoge mate zien 

veranderen. Bovenstaande gegevens lijken te bevestigen dat dit gevoel bij een deel van de 

populatie lijkt te leven. Vooral de komst van de mediterrane bevolkingsgroepen in Leiden Noord 

heeft dit gevoel versterkt. Er is weinig contact tussen de traditionele Leidse arbeidsklasse en de 

buurtbewoners van buitenlandse herkomst. Het is de vraag of dat contact moet worden 

afgedwongen. Het naast elkaar leven van verschillende bevolkingsgroepen in de wijk is mogelijk 

niet eens zo’n punt, als mobiliteit en ontwikkeling binnen de eigen groep maar mogelijk blijven. 

Het stimuleren van de omgevingsdynamiek is een krachtig recept om sociale mobiliteit binnen de 

wijk mogelijk te maken.  
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4. Agendavoering voor Leiden Noord 

 

We hebben Leiden Noord in dit buurtprofiel beschreven en geanalyseerd. In een wijk waar zoveel 

gebeurt en waar zoveel partijen actief zijn, is een behoefte gebleken aan overzicht en aan een 

gedeeld beeld.  

Een andere vraag is tot wat voor agendavoering dit buurtprofiel aanleiding geeft. Een agenda is 

in de kern een opsomming van acties die door bij de wijk betrokken partijen gaan oppakken, in 

een volgorde en met een werkstructuur. Juist Noord maakt duidelijk dat er geen recht pad loopt 

van beleidsacties naar resultaten. Dat Noord er nu heel anders voorstaat dan tien jaar geleden, 

er toen al weer heel anders voorstond dan twintig jaar geleden en er over nog eens tien jaar 

weer heel anders voor zal staan dan nu, is maar voor een deel terug te voeren op beleidsacties. 

Het structuurbeeld van de wijk wordt in behoorlijke mate bepaald door demografische golven, 

migratiepatronen, welvaartsontwikkeling en andere trends. Bovendien is er in Noord een 

dynamiek losgemaakt, die ook iets onvoorspelbaars heeft. We hebben in dit profiel niet voor 

niets vaak naar Amsterdam verwezen: van de Leidse wijken lijkt Noord het meest op al die 

gebieden in Amsterdam tussen de grachtengordel en de ring (A10), die in korte tijd een stedelijke 

transitie doormaken. Toch is er wel iets te zeggen over mogelijke acties, zij het op een wat 

abstract niveau. Hieronder treft u, vanuit het materiaal in dit buurtprofiel en de daarover 

gevoerde discussie, een opsomming. We beperken ons daarbij tot acties die de dynamiek in de 

wijk en de beweging naar een sterke, complete stadswijk ondersteunen.  

1. De eerste aanbeveling gaat over het proces. In Leiden Noord werkt een veelheid van 

organisaties en er zijn de nodige personele wisselingen. Er is behoefte aan een gezamenlijk 

‘geheugen’ en aan een gedeeld beeld van de structuurontwikkeling. Het gaat om de 

verbinding van de micropraktijk van alledag met het macrobeeld van de wijkontwikkeling. Het 

kan gaan om een periodieke update van het buurtprofiel, in conferentievorm met een 

ondersteunend document. De update draagt actueel materiaal aan vanuit een vergelijkend 

perspectief. De stakeholders zouden op de conferentie kunnen ‘pitchen’ met hun 

signalementen en vragen, en hun eigen agenda toetsen aan het algemene beeld. Daaruit kan 

een gezamenlijke regie ontwikkeld worden. Werkagenda’s wisselen natuurlijk per instelling: 

iedereen heeft zijn eigen mandaat en opdracht. De samenhang wordt bevorderd bij het 

gebruik van een gemeenschappelijke kennisbron. De geraadpleegde reeks partijen zou voor 

deze aanpak nog wat langer mogen worden. Onderwijs en jeugdzorg moeten nadrukkelijker 

tot uitdrukking komen, zo ook vrijwilligersorganisaties in sport, speeltuinwerk en buurtwerk. 

Bovenal moeten ondernemers en hun organisaties in positie gebracht worden. Veel van de 

toekomstige wijkdynamiek hangt af van de vraag of er een lokale economie komt, met ruimte 

voor nieuwe vestigingen, voor zzp’ers en voor rafelranden.  

 

2. De tweede aanbeveling heeft te maken met de bijzondere positie van Leiden Noord als 

buurwijk van de binnenstad. Noord ligt veel dichter bij de binnenstad dan Zuid, maar lijkt er 

minder van te profiteren. Er gebeurt van alles in Noord, maar de reputatie blijft zorgelijk. Juist 

op dit punt is de Amsterdamse inspiratie voor Noord relevant. In Amsterdam is het concept 

‘Centrum XL’ gangbaar geworden: de volle binnenstad wordt breder gedefinieerd en de 

centrumfuncties worden de schil van wijken tussen de grachtengordel en de ring van de A10 
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binnen gehaald. Zo zou Leiden naar een ‘Binnenstad XL’ toe moeten. Over tien jaar moet de 

Willem de Zwijgerlaan in de beleving de grens van de binnenstad zijn in plaats van de 

Herensingel en zou het florerende Centrummanagement – de werkorganisatie van de 

ondernemers in de binnenstad – zich tot spreekbuis van een dynamisch Noord ontwikkeld 

moeten hebben. Enkele detailleringen: 

 De singelgrens is op dit moment fysiek hard. Het is vanuit de binnenstad echt zoeken 

naar Noord. Voorkomen moet worden dat de plannen voor het singelpark die grens  

verder verharden. Noord is gebaat bij open corridors met de binnenstad, inclusief groene 

corridors en met meer bruggen. 

 Een wijk die zo in ontwikkeling is en potentieel tot een deel van het centrum kan 

uitgroeien, heeft een ‘branding’ nodig als een plek waar geëxperimenteerd kan worden, 

waar rafelranden zijn en waar creatievelingen welkom zijn. De Amsterdamse campagne 

met de titel ‘The wild, wild North’ kan zo overgenomen worden.  

 De empirische basis voor de zorgelijke reputatie van Noord - de concentratie van 

kansarme groepen - is tegenwoordig beperkt tot enkele min of meer geïsoleerde 

deelgebieden, waaronder de oostelijke Kooi. Alle initiatieven om de dynamiek van de wijk 

– rond Het Gebouw, Nieuw Leyden – te verbinden met die geïsoleerde gebieden, 

verdienen krachtige ondersteuning. 

 

3. Leiden Noord is toe aan een offensief voor wijkmarketing. Het beeld van de wijk als een oude 

volkswijk met bijbehorende problemen, klopt niet meer. Dat beeld is hardnekkig. Nog in 

november 2014 verscheen een door publieke partijen gesponsord fotoboekje met de titel 

‘Leven in De Kooi’. "De Oude Kooi is een volksbuurt, met sterke sociale samenhang. Veel 

bewoners wonen er al tientallen jaren”, schrijft het boekje. En in het voorwoord staat: "Ik 

hoop dat De Kooi ook in de toekomst het karakter behoudt dat het al die jaren heeft 

vastgehouden”. De foto’s zijn voor een deel  stereotypen, zoals de zitjes voor de huizen, de 

honden en de vensterbanken met een uitbundige (kerst-)versiering. Zelfs in De Kooi – het 

meest klassieke stuk van Noord – moet je tegenwoordig zoeken naar dat soort 

vensterbanken. De meeste vensterbanken zijn uitgerust met windlichten, planten en andere 

attributen van de middenklasse. Alleen in het meest oostelijke stuk van De Kooi – langs het 

water, het meest vergrijsde stuk van de wijk - zijn nog straten waar het stereotype overheerst. 

Belangrijker nog dan de weergave van de feitelijke stand van zaken in de wijk, is de vraag 

welke boodschap je met een dergelijk boekje wilt uitzenden. Wil je het beeld neerzetten van 

een museale wijk met een klassieke volkscultuur? Of het beeld van een transitiewijk waar de 

stad zich volop ontwikkelt? En wat is het verhaal aan de bewoners? Is het verhaal dat hun wijk 

niet van karakter zal veranderen? Of juist dat de veranderingen in de wijk volop kansen 

bieden voor de bewoners en hun kinderen? Het is niet alleen realistischer maar ook 

productiever om Noord als transitiewijk te vermarkten, als wijk waar het Leiden van 2040 

wordt uitgevonden. Realistischer, omdat Noord met de migratiepatronen en de rafelranden 

inderdaad veel zegt over hoe de stad zich als geheel gaat ontwikkelen. En productiever, 

omdat je er investeerders en actieve burgers mee kunt aantrekken. Zoals eerder genoemd 

zou die marketing in samenhang met die van de binnenstad moeten gaan plaatsvinden. Daar 

ligt de nieuwe functionaliteit van Noord. 
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4. Bij marketing hoort ook verwelkoming. In Noord is behoefte aan een ‘welcoming program’, 

waarin de constante stroom nieuwkomers ontvangen en welkom geheten worden, gewezen 

worden op de voorzieningen in de wijk en uitgenodigd worden tot participatie. Van de 

bewoners van Nieuw Leyden en de vraag of ze actief willen worden als jeugdtrainer bij 

Roodenburg tot aan de nieuwe middenklasse in De Kooi met de vraag of ze hun koopkracht 

op het Kooiplein willen besteden. Bij die verwelkoming moeten de oude bewoners – en bij 

voorrang de vertegenwoordigers van de oude volkscultuur – een rol spelen. Het ‘welcoming 

program’ moet het platform worden waar de klassieke volkscultuur en de nieuwkomers 

elkaar ontmoeten. Daar waar de ontmoeting al plaatsvindt, zoals in Groenoord-Zuid, is deze 

geslaagd.   

 

5. Voetbalvereniging Roodenburg laat zich beschouwen als een prisma: veel van de problemen 

van de wijk worden hier zichtbaar. De vereniging is ruimtelijk en bouwkundig uitstekend 

gesitueerd, met een mooie accommodatie op een goede plek. De intocht van migranten die 

de verenigingscultuur niet kennen, hangt als een molensteen om de hals van de vereniging. 

Omvallen van Roodenburg zou slecht zijn, voor Noord, voor de stad en voor de doelgroep 

zelf. Een paar honderd migrantenjongeren met een kwetsbare achtergrond die zonder 

structuur door de stad gaan zwerven: dat is een hoge prijs. Tegelijk is duidelijk dat 

Roodenburg een belangrijke taak vervult in het geheel van de stad. Leiden zal migranten 

blijven trekken en de opdracht om migranten tot participatie en integratie te brengen, is een 

blijvende functionaliteit van de stad. Roodenburg hoort bij het moderne Leiden. De 

vereniging moet hulp krijgen in deze functionaliteit van ‘sterk Leiden’. Daar hoort ook het 

‘sterke Leiden’ bij dat zich in de onmiddellijke omgeving bevindt: de inwoners van Nieuw-

Leyden en andere nieuwe complexen in Noord. Er zijn ‘change agents’ nodig die de 

verbinding leggen en arrangementen ontwikkelen die het voor ‘sterk Leiden’ aantrekkelijk 

maken om zich voor Roodenburg in te zetten. Bijvoorbeeld het verzorgen van trainingen voor 

jeugdelftallen in ruil voor gebruik van de ruimte van Roodenburg voor werkplekken en 

ontmoetingen van zzp’ers. 

 

6. In termen van sectoraal beleid zijn de volgende zaken aan de orde: 

 Het passantenkarakter van Noord betekent dat er steeds iets verandert en dat 

hulpvragers zich voortdurend verplaatsen. Zelfs in het resterende deel van het klassieke 

Noord – de oostelijke Kooi – wordt geregeld verhuisd. Het aantal gezinnen dat langdurig 

een vorm van maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, blijft afnemen. Het aantal 

gezinnen en individuen dat gedurende een kortere periode een interventie nodig heeft, 

blijft toenemen. Voor de organisaties die in de wijk werken, is het daarom belangrijk om 

te investeren in de signaleringsfunctie. De signalering is onderdeel van het ‘welcoming 

program’. En is ook een kwestie van de mindset van de instellingen. Wie in de wijk staat 

met de pretentie: ‘ik ken de bewoners’, kan dingen over het hoofd gaan zien. Elke 

adreswijziging zou aanleiding moeten zijn voor een korte check op de aard van de nieuwe 

bewoning, bijvoorbeeld in de vorm van huisbezoeken, felicitatiediensten, de deuren af, 

goede observatie.  

 De oostelijke Kooi is, gezien de vergrijzende populatie, de enige plek in de wijk waar 

een concentratie van de vraag naar thuiszorg en ouderenzorg verwacht wordt. Het 
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gaat om een vraag vanuit een weinig kapitaalkrachtige groep, met een behoorlijke 

cohesie en een beperkt organiserend vermogen. De huidige discussies over een 

participatiesamenleving zullen voor een groot deel over deze populatie heen razen. 

Ook de oostelijke Kooi verandert en hier moet met een methodisch oog gekeken 

worden naar de ontwikkeling van de wijk. 

 De veiligheidsproblematiek in Noord lijkt meer en meer op die in de binnenstad. 

Zoals in dit buurtprofiel samengevat: meer een strovuur dan een veenbrand. Het 

slaat heftig uit, maar dooft ook snel. Een problematiek die veel te maken heeft met 

botsingen van leeftijden en groepen en adolescentenproblematiek. De Algemene 

Plaatselijke Verordening zou in Noord op dezelfde manier moeten worden toegepast 

– inclusief het verbod op alcoholgebruik in de openbare ruimte – als in de 

binnenstad.  

 Alle nadruk op het belang van economische activiteit in Noord in dit buurtprofiel ten 

spijt, is op dit moment nog steeds sprake van leegstand van bedrijfsruimtes. 

Corporaties slagen er niet in om aan huurders te komen. De oplossing kan zijn om 

dezelfde arrangementen waarmee ondernemerschap in de binnenstad ondersteund 

wordt ook naar Noord te halen. 

 Het Kooiplein en Het Gebouw zijn op weg naar de status van wijkcentrum. Vooral Het 

Gebouw komt – ondanks de concentratie aan voorzieningen – nog te kort aan 

dynamiek. Dat kan deels te maken hebben met de onbekendheid van Het Gebouw als 

wijkontmoetingsplek, een boodschap die de komende periode nog beter kan worden 

uitgedragen. Daarnaast heeft het ook te maken met de afwezigheid van commerciële 

voorzieningen waar de gehele wijk op af komt. Gedacht kan worden aan toevoeging 

van een terrasje om even wat te drinken of een Albert Heijn-To-Go (als nevenvestiging 

van de huidige buurtsuper) om een constante bezoekersstroom op gang te krijgen.  
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Bijlage: cijfers Leiden Noord 

 

In deze bijlage treft u de cijfers en gegevens die de basis vormen van dit sociografische 

buurtprofiel. We maken gebruik van zowel openbare databestanden als interne data van de 

verschillende partners. Gezamenlijk met buurtprofessionals hebben we deze gegevens 

geïnterpreteerd en van een analyse voorzien, die u op voorgaande pagina’s hebt aangetroffen. 

Hier vindt u de ruwe data voorzien van een korte beschrijving. We houden in deze bijlage de 

indeling van het buurtprofiel aan maar beginnen met een gebiedsindeling en een kort overzicht 

van enkele algemene data van Leiden Noord. 

 

Gebiedsindeling 

In dit buurtprofiel wordt onder Leiden Noord het gearceerde gebied op onderstaande kaart. De 

wijk is in de gemeentelijke statistiek onderverdeeld in drie buurten: Groenoord (bruin gearceerd), 

Noorderkwartier (geel, groen, zwart en deel rood) en De Kooi (blauw, oranje, paars en deel rood). 

Doordat de bewonersprofielen binnen deze buurt weer verschillen onderscheiden we daarnaast 

de volgende buurtschappen: Groenoord-Noord (lichtpaars), Groenoord-Zuid (donkerblauw), 

Nieuw-Leyden (geel), Zuidelijk Noorderkwartier (zwart), Prinsessenbuurt (groen), De Hoven 

(rood), De Kooi Noord (paars), De Oude Kooi (blauw) en De Kooi Oost (oranje). Van deze 

buurtschappen zijn maar beperkte statistieken beschikbaar, veel informatie hierover komt direct 

van professionals.  

 

Algemene data 

We gaan om te beginnen in op: 

 Aantal inwoners 

 Leeftijdsverdeling 

 Huishoudsamenstelling 

 Inkomenssituatie 

 Woningen naar eigendom 

 Aantal nieuwkomers  

 Inwoners naar herkomst 
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De ontwikkeling van Nieuw Leyden en andere nieuwbouwprojecten in Groenoord hebben, na 

een aanvankelijke daling, geleid tot een stijging van het aantal inwoners van deze buurt. De 

bewonersaantallen in De Kooi en het Noorderkwartier zijn stabiel.  

Tabel 1 Aantal inwoners per buurt (2000 – 2014) 

 2000 2004 2008 2012 2014 

Groenoord 1.486 1.484 1.205 1.788 2.301 

Noorderkwartier 5.718 5.589 5.233 5.203 5.347 

De Kooi 6.228 6.242 6.070 6.115 6.207 

Leiden Noord 13.432 13.315 12.508 13.106 13.855 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

Leiden Noord is een relatief jonge wijk. Het aantal ouderen dat in de wijk woont is beperkt.  

Tabel 2 Leeftijdsverdeling Leiden Noord, per buurt (2013) 

 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Groenoord 362 235 443 406 263 173 74 37 

Noorderkwartier 930 685 1.061 747 653 520 319 316 

De Kooi 1.213 728 1.103 857 850 627 477 322 

Leiden Noord 2.505 1.648 2.607 2.010 1.766 1.320 870 675 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

Zelfs binnen de Leidse context is het aantal jongvolwassenen dat in Leiden Noord woont hoog, 

alleen in de binnenstad wonen (begrijpelijkerwijs) meer 25 tot 34 jarigen.  

Tabel 3 Relatieve leeftijdsverdeling Leiden, per wijk (2013) 

 0-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 

Binnenstad 9% 26% 27% 13% 10% 8% 5% 2% 

Leiden Noord 18% 12% 20% 15% 13% 10% 7% 5% 

Roodenburge

r district 

22% 8% 12% 16% 15% 12% 8% 7% 

Leiden Zuid 16% 14% 16% 13% 13% 11% 8% 10% 

Morsdistrict 17% 12%  18% 13% 12% 12% 9% 8% 

Boerhaave 16% 29% 13% 10% 12% 12% 6% 3% 

Merenwijk 23% 8% 11% 13% 14% 14% 12% 5% 

Stevenshof 21% 10% 9% 12% 21% 15% 8% 5% 

Leiden 17% 15% 17% 14% 14% 11% 8% 6% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

De meeste bewoners van Leiden Noord wonen alleen, op korte afstand gevolg door mensen die 

in gezinsverband wonen.  

Tabel 4 Aantal inwoners per huishoudsamenstelling (2014) 

 Gezinne

n 

Paar zonder 

kinderen 

Alleenstaanden Eenoudergezin Overig 

Leiden Noord n 4.798 1.684 4.990 1.240 1.143 

Leiden Noord in % 35% 12% 36% 9% 8% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

De situatie in Leiden Noord is vergelijkbaar met het stedelijk gemiddelde. Enkel het aantal 

eenoudergezinnen is in de wijk substantieel hoger.  
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Tabel 5 Aantal inwoners per huishoudsamenstelling, in percentage per wijk (2014) 

 Gezinne

n 

Paar zonder 

kinderen 

Alleenstaanden Eenoudergezin Overig 

Binnenstad (incl. 

stationsdistrict) 

16% 8% 57% 4% 15% 

Leiden Noord 35% 12% 36% 9% 8% 

Roodenburgerdistrict 45% 16% 27% 7% 5% 

Leiden Zuid 32% 15% 35% 7% 12% 

Morsdistrict 34% 17% 34% 8% 8% 

Boerhaave 32% 13% 40% 3% 12% 

Merenwijk 48% 20% 20% 7% 6% 

Stevenshof  55% 20% 15% 6% 4% 

Leiden 35% 15% 35% 6% 9% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

Het aantal bewoners dat alleen woont, is in de periode van 2006 tot en met 2014 met 18% 

gestegen (bij een vrijwel constante bewonerspopulatie).  

Tabel 6 Aantal inwoners per huishoudsamenstelling Leiden Noord (2006 - 2014) 

 2006 2008 2010 2012 2014 

Aantal alleenstaanden 4.232 4.178 4.419 4.539 4.990 

In % aantal inwoners 32,5% 33,4% 34,6% 34,6% 36,0% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

Het inkomensniveau is in grote delen van Leiden Noord lager dan het stedelijke gemiddelde, 

Groenoord is hierop een uitzondering. Het Noorderkwartier is vanuit historisch perspectief de 

buurt met de laagste inkomens, dat beeld is in de laatste jaren gekanteld door de vestiging van 

meer koopkrachtige bewoners (vooral in Nieuw Leyden). 

Tabel 7 Inkomensontwikkeling per inkomensontvanger per buurt (2009 - 2012) 

 2009 2010 2011 2012 

Groenoord € 31.100 € 32.700 € 33.000 € 34.300 

Noorderkwartier € 22.200 € 22.800 € 24.200 € 24.400 

De Kooi € 24.400 € 23.300 € 23.500 € 23.800 

Leiden Noord € 24.400 € 24.400 € 25.000 € 25.500 

Leiden € 30.500 € 31.500 € 31.700 € 32.100 

Bron: CBS Statline 

Het grootste deel van de woningvoorraad in Leiden Noord is in het bezit van sociale 

woningbouwcorporaties, de gemiddelde woningwaarde is relatief laag.  

Tabel 8 Woningen naar eigendom en waarde (2013) 

 Koopwoningen 

(%) 

Sociale huur (%) Particuliere huur 

(%) 

Gemiddelde WOZ 

waarde 

Groenoord 62% 15% 21% € 215.000 

Noorderkwartier 26% 62% 11% € 159.000 

De Kooi 24% 67% 9% € 155.000 

Leiden Noord 31% 57% 12% € 164.000 

Leiden 44% 35% 20% € 217.000 

Bron: CBS Statline 
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Ruim een derde van de inwoners van Leiden Noord hebben buitenlandse ‘roots’. Vooral de 

Marokkaanse gemeenschap is groot, een minder bekend gegeven is dat het aantal westerse 

migranten (veelal expats) ongeveer even groot is.  

Tabel 9 Bewoners naar herkomst per buurt (2015) 
2
 

 NL Marokko Turkije Suriname Ned. 

Antillen 

Overig niet-

westers 

Overig 

westers 

Groenoord 1.806 74 17 45 30 111 361 

Noorderkwartier 3.320 780 154 79 69 424 641 

De Kooi 3.919 725 283 75 59 472 588 

Leiden Noord 9.045 1.578 454 199 158 1.007 1.590 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

De cijfermatige informatie over de buurtschappen is beperkt. Onderstaande de tot op dit niveau 

beschikbare gegevens. Nieuw Leyden was ten tijde van het meetmoment nog niet volledig 

bewoond en deze cijfers zijn dus onvolledig. 

Tabel 10 Cijfers per buurtschap 

 
Gemiddeld fiscaal 

huishoudinkomen 

Eenouder 

gezinnen 

Percentage 

niet-westerse 

allochtonen 

65+’ers 
Percentage 

alleenstaanden 

Groenoord-Noord € 2.900 - € 3.500 0 – 10% 0 – 10% 0 – 5% 30 – 40% 

Groenoord-Zuid € 2.400 - € 2.700 5 – 10% 0 – 10% 0 – 5% 50 – 60% 

Nieuw-Leyden  € 2.600 - € 3.000 5 – 10% 5 – 15% 0 – 5% 30 – 40% 

Prinsessenbuurt € 1.500 - € 1.700 8 - 15% 30 – 45% 5 – 15% 40 - 60% 

Zuid-

Noorderkwartier 

€ 1.700 - € 2.700 2 - 8% 10 – 20% 5 – 15% 30 - 50% 

De Hoven € 1.500 - € 1.700 10 - 15% 50 – 70% 5 – 10% 3 30 - 50% 

De Oude Kooi € 1.700 - € 1.900 8 - 10% 10 – 20% 8 - 15% 4 30 - 50% 

De Oude Kooi Z-W5 € 2.000 - € 2.500 2 - 4% 10 – 20% 5 - 10% 50 - 60% 

De Kooi – Oost € 1.700 - € 2.000 10 - 12% 5 – 15% 15 – 30% 30 – 50% 

De Kooi - Noord € 1.600 - € 2.000 8 - 15% 30 – 60% 5 - 10% 6 30 – 50% 

Bron: CBS/NRC (2008-2010) 

We presenteren nu de gebruikte gegevens per hoofdstuk van het buurtprofiel. 

Typering: de beeldvorming 

In deze paragraaf hanteren we de volgende cijfers: 

 Geplande nieuwbouwwoningen Leiden Noord 2012-2017 

 Opleidingsniveau bewoners 

 Aantal sociale regelingen per huishouden 

In Leiden Noord staan in 2012 volgens het CBS bijna 6.000 woningen. Daarin zitten vrijwel geen 

van de nieuwbouwwoningen die de afgelopen periode zijn opgeleverd, nog gebouwd worden of 

in de planning staan. Als we uitgaan van onderstaande nieuwbouwprojecten komen er in totaal 

vanaf 2012 ruim duizend woningen in het gebied bij. 

                                                           
2
 Bewoners zelf geboren in het buitenland of waarvan één van de ouders uit het buitenland afkomstig is 

3
 Excl. verzorgingshuis TOPAZ Overrhyn 

4
 In directe omgeving Kooipark kan het oplopen tot 20% 

5
 Gebied tussen Lage Rijndijk en Medusastraat 

6
 Excl. flat aan het Paramaribohof met ca. 25 tot 35% bewoners van 65 jaar en ouder 
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Het aantal woningen neemt dus met ruim een zesde van de huidige voorraad toe. Dat is enorm 

veel en gaat een grote impact hebben op de wijk. Wanneer we uitgaan van 2 personen per 

huishouden dan kan de wijk de komende jaren 2.000 nieuwe bewoners verwelkomen.  

Project Buurt Nieuwbouw/ renovatieplan Oplevering 

Nieuw Leyden Groenoord / 

Noorderkwartier 

121 koop- en (particuliere) huurwoningen 2012/2013 

Het Gebouw De Kooi 50 (particuliere) huurwoningen 

34 zorgwoningen 

2012/2013 

Groenoord-Noord 

Fase 1 

Groenoord 47 Waterwoningen (koop)  

25 singelwoningen (koop) 

18 buitenhofwoningen (koop) 

11 dokappartementen (koop) 

22 dokwoningen (koop) 

22 poorterswoningen 

43 eensgezinswoningen (koop) 

32 binnenhofwoningen (koop) 

2012-2015 

Alexanderstraat 

e.o. 

Noorderkwartier 34 eensgezinswoningen (koop) 2012/2013 

Skyline I Groenoord 42 koopappartementen 2013 

Skyline II Groenoord 46 sociale huurwoningen 

3 koopappartementen 

8 wooneenheden zorgwoning 

2013 

Kooiplein e.o. De Kooi 328 koop- en particulier huurappartementen 

104 sociale huurappartementen 

2013-2017 

De Oude Kooi De Kooi Sloop van 91 woningen (noordelijke blokken)  

Nieuwbouw 54 eensgezinswoningen, 8 

boven- en 8 benedenwoningen. 

Renovatie 137 woningen (centrale blokken) 

Renovatie of sloop 237 woningen (zuidelijke 

blokken) 

September 

2014 – 2015 

(zuidelijk blok 

2020) 

Skyline Next Groenoord 121 koopappartementen Start bouw 

september 

2014 

Van Voorthuyzen 

locatie 

Noorderkwartier 178 sociale huurappartementen 2016 

Groenoord-Noord 

Fase 2 

Groenoord 195 appartementen 

37 woningen 

Uitgesteld 

Bron: Ymere, groenoord.nl, woneninhetgebouw.nl, Portaal, skylineleiden.nl, De Sleutels, gemeente Leiden 

Op enkele belangrijke sociaaleconomische parameters scoort Leiden Noord op of rond het 

landelijk gemiddelde. Dat is onder andere het geval bij het opleidingsniveau. In de wijk wonen 

relatief wat meer laagopgeleiden, maar in vergelijking met ‘bekende probleemwijken’ in Den 

Haag, Utrecht en Rotterdam is het opleidingsniveau in Leiden Noord heel behoorlijk.  
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Tabel 11 Opleidingsniveau Leiden Noord en enkele bekende ‘probleemwijken’ 

 Laag opgeleiden 

(%) 

Middelbaar opgeleiden 

(%) 

Hoog opgeleiden 

(%) 

Leiden Noord 40% 30% 30% 

Schilderswijk (Den Haag) 52% 27% 21% 

Transvaalkwartier (Den Haag) 59% 31% 10% 

Feijenoord (R’dam) 62% 22% 16% 

Charlois (R’dam) 58% 26% 16% 

Kanaleneiland (Utrecht) 58% 23% 20% 

Ondiep (Utrecht) 54% 17% 30% 

Bijlmer Centrum (A’dam) 42% 41% 17% 

Slotermeer Noordoost 

(A’dam) 

45% 38% 17% 

Bron: Stadsenquête Gemeente Leiden (2006), Wijkgezondheidsprofielen Utrecht (2010), 

Gezondheid in Kaart GGD Rotterdam-Rijnmond (2010), Wijkperspectieven Den Haag (2009) en Onderzoek 

en Statistiek Amsterdam (2012) 

 

Tabel 12 Opleidingsniveau Leiden per district – 1970/2006 

Bron: Stadsenquête gemeente Leiden (2006) & onderzoeksrapport 1970 

Een ander gegeven dat veel zegt over de sociaaleconomische prestaties van een wijk is de 

stapeling van sociale regelingen per huishouden.
12

  De verzorgingsstaat in Nederland is nog 

                                                           
7
 Lager onderwijs, voortgezet lager onderwijs, lagere beroepsopleiding 

8
 Mulo, h.b.s., m.m.s, gymnasium, lyceum, middelbare beroepsopleiding, hogere beroepsopleiding 

9
 Universiteit en hogeschool 

10
 Inclusief Vreewijk en Oostvlietpolder  

11
 In 1970 incl. Stationsdistrict 

12
 Gekeken wordt naar de volgende regelingen: Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk 

en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), Wet 

arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet werk en 

bijstand (WWB), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers 

(IOAW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), 

bijzondere bijstand, Wet sociale werkvoorziening (WSW), Ziektewet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

  Laag opgeleid 7 Middelbaar opgeleid 8 Hoog opgeleid 9 

Leiden Zuid 10  1970 63% 31% 6% 

2006 26% 37% 37% 

Binnenstad-Noord 1970 72% 25% 3% 

2006 30% 17% 53% 

Binnenstad-Zuid 1970 61% 31% 8% 

2006 5% 30% 65% 

Leiden Noord 11 1970 89% 10% 1% 

2006 40% 30% 30% 

Rodenburgerdistrict 1970 61% 33% 6% 

2006 15% 25% 60% 

Morsdistrict 1970 70% 27% 3% 

2006 27% 38% 35% 

Boerhaavedistrict 1970 27% 35% 38% 

2006 3% 23% 74% 

Nederland 1970 68% 22% 9% 

2006 24% 44% 31% 
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steeds omvangrijk, meer dan de helft van alle huishoudens maakt gebruik van een sociale 

regeling. Leiden Noord scoort iets beter dan het landelijk gemiddelde.  

Tabel 13 Gebruik van (probleemgevoelige) uitkeringen in huishoudens  

 % huishoudens met 1 of 

meer sociale regelingen 

% huishoudens met 3 of 

meer sociale regelingen 

% huishoudens met 5 of 

meer sociale regelingen 

Leiden Noord 54% 21% 6,4% 

Leiden 45% 15% 4,4% 

Nederland 56% 21% 6,4% 

Bron: CBS Maatwerk (2012) 

Typering: van arbeiderswijk naar transitiegebied 

De geschiedenis van Leiden Noord is in grote mate bepaald door de bouw- en renovatieplannen 

van sociale woningbouwverenigingen. Onderstaande een drietal kaarten waarin duidelijk wordt 

wat de invloed hiervan was op de verscheidenheid en differentiatie binnen Leiden Noord. 

Figuur 1 Sociale woningbouw 1914-1945 

Bron: Strijd om de kwaliteit: de geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden, Cor Smit (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
(WMO), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Speciaal onderwijs, Leerlinggebonden financiering 

(LGF), Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG), Compensatie eigen risico (CER),  

Aftrek bijzondere ziektekosten, Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSPN), Jeugdzorg.  
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Figuur 2 Sociale woningbouw 1945-1970 

 

Bron: Strijd om de kwaliteit: de geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden, Cor Smit (2006) 

Figuur 3 Stadsvernieuwing door corporaties (1975-1986) 

 

Bron: Strijd om de kwaliteit: de geschiedenis van de volkshuisvesting in de regio Leiden, Cor Smit (2006) 

Typering: de nieuwkomers 

In deze paragraaf maken we gebruik van de volgende gegevens: 

 Woonadres van huidige buurtpopulatie in 2001 

 Aantal nieuwkomers per wijk 

 Ontwikkeling aantal nieuwkomers Leiden Noord 

 Bestemming vertrekkers Leiden Noord 
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Met behulp van de gemeentelijke basisadministratie is van de bewoners die op 1 januari 2014 in 

Leiden Noord woonachtig zijn onderzocht waar zij vóór 2002 woonden, oftewel de woonplek op 

december 2001. Op deze wijze kan iets gezegd worden over de woonduur van de 

bewonerspopulatie. Van de volwassen buurtbevolking blijkt slechts 29% al langer dan 12 jaar op 

dezelfde plek in de wijk te wonen. Ruim 40% woonde in 2001 niet eens in Leiden zo blijkt. Het 

aantal nieuwkomers is vooral groot onder jonge doelgroepen, gedeeltelijk heeft dit te maken met 

reguliere verhuispatronen (het zelfstandig gaan wonen door jongeren) maar het kan het grote 

aantal migratiebewegingen niet volledig verklaren. Pas vanaf 50 jaar neemt het aantal 

verhuisbewegingen substantieel af. 

Tabel 14 Woonadres huidige volwassen buurtpopulatie december 2001 per leeftijdscategorie 

 Huidige adres Elders in Leiden Buiten Leiden 

18 t/m 29 jaar 286 654 2.294 

30 t/m 39 jaar 121 884 1.428 

40 t/m 49 jaar 605 702 535 

50 t/m 59 jaar 849 490 275 

60 t/m 69 jaar 780 315 77 

70 t/m 79 jaar 406 166 42 

80 t/m 89 jaar 214 112 37 

90+ 39 20 17 

Totaal 3.300 3.343 4.705 

In % 29% 29% 41% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden. Bewerking Blaauwberg 

Het hoge aantal ‘nieuwkomers’ zien we ook terug in jaarlijkse migratiecijfers. Ruim 13% van de 

huidige buurtbewoners (standcijfer 31 december 2014) is in het afgelopen jaar in Leiden Noord 

komen wonen. Een aardige wijze om de ‘verhuissnelheid’ in Leiden Noord te vergelijken met 

andere wijken is door het berekenen van de ‘rekenkundige vervangingssnelheid’. We meten het 

aantal jaren dat een wijk strikt rekenkundig gezien nodig heeft om de gehele buurt van 

samenstelling te laten wisselen. Vanzelfsprekend zijn er ook bewoners die jaren in de wijk blijven 

wonen, op basis van voorgaande tabel is dat circa 1/3 van de buurtbevolking, maar het is een 

aardig vergelijkingscijfer dat iets zegt over de verhuisdynamiek van een wijk. Leiden Noord blijkt 

na de binnenstad de wijk met de hoogste dynamiek te zijn. 

Tabel 15 Aantal nieuwkomers 2014 

 Aantal Leidse 

nieuwkomers  

Aantal niet-

Leidse 

nieuwkomers  

Totaal aantal 

nieuwkomers  

‘Rekenkundige 

vervangingssnelheid 

Binnenstad 1.851 3.928 5.779 4,5 jaar 

Leiden Noord 830 1.058 1.888 7 jaar 

Roodenburgerdistric

t 

697 940 1.637 12 jaar 

Leiden Zuid 882 1.089 1.971 10 jaar 

Morsdistrict 606 849 1.455 8 jaar 

Boerhaavedistrict 260 574 834 5,5 jaar 

Merenwijk 378 535 913 16 jaar 

Stevenshof 301 350 651 18 jaar 

Bron: BOA, Gemeente Leiden. Bewerking: Blaauwberg 

Wanneer we vervolgens kijken naar het aantal nieuwkomers bezien over een langere periode 

zien we dat ruim 17.000 personen tussen 2005 en 2014 in Leiden Noord zijn komen wonen. En 
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dat op een populatie van 13.000 bewoners! Een groot gedeelte van deze ‘nieuwkomers’ zullen 

alweer vertrokken zijn. Het onderstreept nogmaals de grote verhuisdynamiek van Leiden Noord.  

Tabel 16 Aantal nieuwkomers Leiden Noord 2005 - 2014 

 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

2005 - 

2014 

Aantal Leidse 

nieuwkomers 

795 794 759 814 809 715 651 782 938 830 7.887 

Aantal niet-

Leidse 

nieuwkomers 

696 772 772 918 912 960 1.002 1.054 1.123 1.058 9.267 

Totaal aantal 

nieuwkomers 

1.49

1 

1.566 1.531 1.732 1.721 1.675 1.653 1.836 2.061 1.888 17.154 

% van totale 

buurtpopulat. 

12% 12% 12% 14% 14% 13% 13% 14% 15% 13%  

Bron: BOA, Gemeente Leiden. Bewerking: Blaauwberg 

Het aantal vertrekkers houdt ongeveer gelijke tred met het aantal nieuwkomers, ook wel logisch 

anders zou Leiden Noord inmiddels overvol zijn. De meerderheid van de vertrekkers verhuist 

naar een plek buiten de Gemeente Leiden.  

Tabel 17 Bestemming vertrekkers Leiden Noord 2005 - 2014 

 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal 

2005 - 

2014 

Andere wijk 

in Leiden 

912 843 874 770 651 622 626 649 632 746 7.325 

Andere 

gemeente 

672 778 839 790 660 702 698 726 713 769 7.347 

Buitenland 239 235 173 191 220 219 242 314 242 274 2.349 

Totaal aantal 

vertrekkers 

1.823 1.856 1.886 1.751 1.531 1.543 1.566 1.689 1.587 1.789 17.021 

Bron: BOA, Gemeente Leiden. Bewerking: Blaauwberg 

Met behulp van de gegevens van woningbouwcorporaties kunnen we tevens onderzoeken hoe 

groot het aantal verhuizingen per deelgebied is. We beginnen met het analyseren van de 

woonduur van bewoners in verschillende complexen van Portaal, Ons Doel en De Sleutels. 

Opvallend is vooral het grote aantal bewoners in de Prinsessenbuurt en de Hoven dat minder 

dan 5 jaar op de huidige plek woont. 
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Tabel 18 Gemiddelde woonduur per complex/buurt Leiden Noord (gegevens Portaal 2010, De 

Sleutels 2014 en Ons Doel 2015) 

Buurt (corporatie) Woonduur 0 

t/m 5 jaar 

Woonduur 6 

t/m 10jaar 

Woonduur > 

10 jaar 

Totaal aantal woningen 

waarvan gegevens 

verzameld 

De Hoven (De Sleutels) 216 119 228 563 

Prinsessenbuurt (De Sleutels) 170 113 189 472 

Anna van Sakenstraat  - 

Noorderkwartier Zuid 

(Portaal) 

16 7 15 38 

Sophiastraat – 

Noorderkwartier Zuid 

(Portaal) 

9 11 12 32 

Celebstraat – Oude Kooi 

(Portaal) 

34 15 21 70 

Spoorlaan – Noorderkwartier 

(Ons Doel) 

6 4 8 18 

Het Gebouw 93 0 0 93 

Kooi Noord (excl. Het 

Gebouw) 

80 60 88 228 

Totaal 624 329 561 1.514 

in % 41% 22% 37% 100% 

Bron: Portaal, De Sleutels en Ons Doel 

 

Daarnaast hebben we van een groot aantal complexen in de wijk van Portaal cijfers over de 

mutatiegraad, oftewel het aantal woningen dat ieder jaar van eigenaar wisselt.  

 

Tabel 19 Mutatiegraad complexen Portaal (2006-2010) 

 Aantal woningen Aantal mutaties sinds 

2006 

Gemiddelde mutatiegraad per 

jaar 

Kooi Noord    

Corantijnstraat 88 33 8,0% 

Ceramstraat 22 8 7,8% 

Bonairestraat  6 1 3,6% 

Totaal Kooi Noord 116 42 7,7% 

Oude Kooi    

Ringkade 173 57 7,1% 

Kooizicht-oud 14 5 7,7% 

Kooizicht-nieuw 14 5 7,7% 

Celebstraat 71 33 10,0% 

Driftstraat  48 8 3,6% 

Surinamestraat  36 8 4,8% 

Totaal Oude Kooi 356 116 7,0% 

Noorderkwartier  Aantal mutaties sinds 

2008 

 

Sophiastraat 36 6 6,7% 

Anna van Saksenstraat 38 9 9,5% 

Lusthoflaan 55 8 5,8% 

Julianastraat 14 3 8,6% 

Dillenburgerstraat 93 21 9,0% 

Prinsenstraat 8 2 10,0% 

Totaal Noorderkwartier 236 49 8,3% 

Bron: Portaal, via Woonzicht (2010) 
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Tot slot hebben we mutatiecijfers van de complexen van De Sleutels in De Kooi. De mutatiegraad 

is laag in de oostelijke Kooi, en in delen van de oude Kooi juist weer een stuk hoger. Dit laatste 

heeft veel te maken met sloop- en renovatieplannen van De Sleutels in dit gebied.  

Tabel 20 Mutatiegraad woningen De Sleutels De Kooi 

 Straten Aantal woningen Mutatiegraad 2014 (eerste 

drie kwartalen) 

Oostelijke Kooi    

Complex 152 

(eensgezins- woningen) 

Atjehstraat 

Bootstraat 

Steneveltpark 

Sumatrastraat 

Van Heussenstraat 

Javastraat 

Van Toornvlietstraat 

Versijdenstraat 

Voorstraat 

Zijloever 

140 1,43% 

Complex 153 

(stapelbouw) 

Idem 152  

incl. Zijloeverpad 

excl. Atjeh- en Bootstraat 

116 8,26% 

Complex 154 Scheepswerf 51 5,88% 

Totaal Oostelijke Kooi  307 4,74% 

Oude Kooi    

Complex 170 

(stapelbouw) 

Atjehstraat 

Borneostraat 

Driftstraat 

Formosastraat 

Javastraat 

Lage Rijndijk 

Lombokstraat 

Parkstraat 

Sumatrastraat 

Timorstraat 

330 18,59% 

Complex 171 

(eensgezins- woningen) 

Ambonstraat 

Bloemstraat 

Driftstraat 

Javastraat 

Lombokstraat 

Parkstraat 

Sieboldstraat 

Sumatrastraat 

Timorstraat 

242 10,90% 

Complex 172 Medustraat 

Sieboldstraat 

12 0,00% 

Totaal Oude Kooi  584 15,02% 

Kooi Noord    

Complex 150 Paramaribohof 80 7,5% 

Bron: De Sleutels (2014) 

Al met al vinden er relatief veel bewonerswisselingen plaats verspreid over de gehele wijk, met 

uitzondering van de oostelijke Kooi en enkele delen van de oude Kooi. Enkele daarvan hebben te 

maken met sloop- en renovatieplannen, maar velen (zoals in de Prinsessenbuurt en De Hoven) 

ook niet.  
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De mutaties in het aantal koopwoningen is lastiger te achterhalen. We kunnen wel een indicatie 

geven door te kijken naar het aantal verkochte woningen via Funda in het afgelopen jaar. 

Onderstaand de 7 buurten in Leiden met de meest verkochte woningen. Alle drie de buurten in 

Leiden Noord staan erbij ondanks het relatief lage aantal koopwoningen. De klapper in 

Groenoord heeft veel te maken met de nieuwbouwflats, in de twee andere buurten gaat het om 

reguliere verkopen.  

Tabel 21 Verkochte woningen per wijk 

  Totaal aantal 

koopwoningen 2013 

Aantal verkochte 

woningen (03-‘14 - 03-’15)      

Aantal woningen te 

koop (03-‘15) 

 

1. Groenoord 567 222 44  

2. Fortuinwijk-Noord 813 53 62  

3. Boshuizen 783 52 35  

4. De Kooi 686 48 28  

5.  Tuinstadwijk 828 48 18  

6. Professorenwijk-

West 

863 43 20  

7. Noorderkwartier 608 36 21  

Bron: Funda & CBS 

Sectorale aanpak: omgevingsdynamiek als motor voor participatie 

In deze paragraaf hebben we gebruik gemaakt van de volgende gegevens 

 Inkomen en sociale zekerheid algemene cijfers 

 Arbeidsratio Leidse wijken 

 Arbeidssituatie ouders (volgens jongerenpeiling) 

 Bruto-arbeidsparticipatie (Leiden) 

 Huurders boven inkomensgrens 

 Werkloosheid  

in de Leidse context is Leiden Noord sociaal economisch een relatief zwakke wijk. Onderstaande 

gegevens bevestigen grotendeels het negatieve imago dat de wijk heeft. De problemen 

concentreren zich in het Noorderkwartier en De Kooi, Groenoord doet het relatief goed.  

Tabel 22 Algemene cijfers inkomen en sociale zekerheid Leiden Noord 

 Groenoord Noorderkwartier De Kooi Leiden 

Gemiddeld 

huishoudinkomen (2010) 

€ 25.100 € 19.300 € 19.200 € 23.900 

% huishoudens op of 

onder sociaal minimum 

(2012) 

- 18% 18% 10% 

Aantal 

bijstandsgerechtigden in 

% 18 -64 jarigen (2013) 

1,5% 9,1% 10,1% 4,3% 

Aantal kinderen dat 

opgroeit in bijstandsgezin 

(2013) 

2,6% 16,2% 18,2% 7,9% 

Aantal 

werkloosheidsuitkeringen 

in % 15 – 64 jarigen (2012) 

2,4% 8,6% 7,3% 4,4% 

Bron: BOA Gemeente Leiden & CBS 
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De werkgelegenheid in Leiden Noord is daarbij ook beperkt in vergelijking met de meeste andere 

Leidse wijken.  

Tabel 23 Arbeidsratio Leidse wijken (2013) 

 Aantal inwoners 

20-64 jaar 

Aantal 

arbeidsplaatsen 

Aantal 

vestigingen 

Aantal banen 

per 100 

inwoners 

Binnenstad 19.978 17.091 1.735 86 

Leiden Noord 8.986 2.176 377 24 

Roodenburgerdistrict 12.268 7.826 891 63 

Leiden Zuid 12.481 5.660 677 45 

Morsdistrict 7.086 5.299 351 75 

Boerhaave 3.146 18.801 329 598 

Merenwijk  8.224 1.974 464 24 

Stevenshof 7.333 1.158 314 16 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 

Uit de jeugdpeiling van 2013 blijkt dat bij het grootste deel van de kinderen in Leiden Noord 

beide ouders werken. Er zijn wel duidelijk verschillen met de andere wijken, in Leiden Noord 

wonen meer gezinnen waarvan geen van beide ouders werkt.  

Tabel 24 Arbeidssituatie ouders volgens kinderen in Jeugdpeiling 2013 (kinderen 11 t/m 18 jaar) 

 Aantal 

respondenten  

Geen werk Eén werk Beiden werken 

Binnenstad 203 2% 22% 76% 

Leiden Noord 305 7% 23% 70% 

Roodenburgerdistrict 478 2% 16% 82% 

Leiden Zuid 409 4% 22% 73% 

Morsdistrict 223 6% 26% 68% 

Stations- en 

Boerhaavedistrict 

96 < 1% 13% 86% 

Merenwijk 411 4% 25% 71% 

Stevenshof 411 2% 12% 86% 

Leiden 2.536 3% 20% 77% 

Bron: Jongerenpeiling 2013, Gemeente Leiden & GGD 

De belangrijkste voorspeller voor de mate van arbeidsparticipatie van bewoners in Leiden is het 

opleidingsniveau, meer nog dan het geslacht. Van de laagopgeleiden in Leiden werkt slechts de 

helft. 

Tabel 25 (Potentiële) beroepsbevolking en arbeidsparticipatie in Leiden naar kenmerk (2013) 

 Mannen  Vrouwen Laag 

opgeleiden 

Middelbaar 

opgeleiden 

Hoog 

opgeleiden 

Potentiële 

beroepsbevolking 

42.400 44.200 16.000 28.000 39.000 

Beroepsbevolking 33.000 29.000 8.000 19.000 34.000 

Bruto 

arbeidsparticipatie 

78% 67% 50% 68% 86% 

Bron: Leiden in Cijfers 2014 
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Uit onderzoek van CBS blijkt dat circa een derde van alle huurders in Leiden Noord een 

verzamelinkomen van € 33.000,- of meer had in 2011. Onder de huurders van een sociale 

huurwoning (niet in tabel) is dat een kwart. Een kwart van alle huurders heeft een 

verzamelinkomen van meer dan  € 43.000. Bewoners met een hoger inkomen concentreren zich 

dus niet alleen maar in de beter aangeschreven delen van de wijk.  

Tabel 26 Aantal huurders met gemiddeld tot hoog verzamelinkomen per buurt (2011) 

 Aantal huurders met 

verzamelinkomen > € 

33.000 

In % totaal 

aantal 

huurders 

Aantal huurders met 

verzamelinkomen > € 

43.000 

In % totaal 

aantal 

huurders 

Groenoord 175 56% 140 45% 

Noorderkwartier 525 30% 365 21% 

De Kooi 700 32% 495 23% 

Leiden Noord 1.400 33% 1.000 24% 

Leiden 11.425 41% 8.405 30% 

Nederland 998.925 34% 686.940 23% 

Bron: CBS Maatwerk (2011) 

Het aantal bewoners met een uitkering lijkt de afgelopen jaren licht te zijn gestegen, vooral het 

aantal bijstandsgerechtigden.  

Tabel 27 Ontwikkeling aantal uitkeringen Leiden Noord (2009 – 2012) 

 2009 2010 2011 2012 

WW-uitkeringen 778 639 706 700 

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 750 780 800 790 

Bijstandsuitkeringen 638 623 692 731 

Totaal 2.166 2.042 2.198 2.221 

Bron: UWV via BOA, Gemeente Leiden 

Voorgaande cijfers geven een wat somber beeld van Leiden Noord. Wat echter opvalt, is dat een 

substantieel deel van alle uitkeringen in Leiden Noord een kortdurend karakter heeft.  

 Tabel 28 Aantal werklozen naar uitkeringsduur per buurt (31 dec 2012) 

 < 1 jaar aantal < 1 jaar in % 15 t/m 

64 jarigen 

> 1 jaar aantal > 1 jaar in % 15 t/m 

64 jarigen 

Groenoord 24 1,5% 12 0,8% 

Noorderkwartier 137 3,6% 188 5,0% 

De Kooi 125 2,9% 213 4,9% 

Leiden Noord 286 3,0% 414 4,3% 

Leiden 1.803 2,1% 2.036 2,4% 

Bron: UWV via BOA, Gemeente Leiden 

Tabel 29 Aantal bijstandsgerechtigden naar uitkeringsduur per buurt (31 dec 2013) 

 < 1 jaar aantal < 1 jaar in % 15 t/m 

64 jarigen 

> 1 jaar aantal > 1 jaar in % 15 t/m 

64 jarigen 

Groenoord 7 0,4% 19 1,1% 

Noorderkwartier 93 2,5% 250 6,6% 

De Kooi 121 2,9% 307 7,2% 

Leiden Noord 221 2,3% 576 5,9% 

Leiden 1.120 1,3% 2.550 3,0% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden 
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Onderstaande tabel bevestigt daarbij het gegeven dat de omloopsnelheid in het 

uitkeringsbestand aanzienlijk is. Ieder jaar stroomt circa 20% van de uitkeringsgerechtigden weer 

uit het bestand.  

 

Tabel 29 Omloop snelheid in uitkeringsbestand Leiden Noord 

 Aantal huishoudens uitgestroomd uit 

arbeids regeling 2011-2012 
13

 

Aantal huishoudens uitgestroomd uit 

inkomensregeling 
14

 

Aantal 355 545 

In % totale 

uitkeringsbestand 

17,4% 19,8% 

Bron: CBS Maatwerk (2012) 

Sectorale aanpak: onderwijs als emancipatiemotor 

In deze paragraaf hebben we gebruik gemaakt van de volgende gegevens. 

 Aantal studenten hoger onderwijs per wijk 

 Gemiddelde citoscore per wijk 

 Aantal leerlingen dat in eigen wijk naar school gaat 

 Aantal gewichtenkinderen per wijk 

Al eerder hebben we gegevens gepresenteerd over de ontwikkeling van het opleidingsniveau in 

Leiden en Nederland die tevens als basis dienen voor dit hoofdstuk. Daarop aanvullend zijn nog 

enkele gegevens beschikbaar vanuit de jeugdpeiling in Leiden. Samen met de Stevenshof en in 

mindere mate Leiden Zuid en het Morsdistrict is Leiden Noord de vestigingsplek van veel 

laagopgeleide gezinnen. Eerder hebben we echter ook geconcludeerd dat Leiden een zeer hoog 

opgeleide stad is en dat Leiden Noord conform het landelijk gemiddelde scoort op het gebied 

van opleidingsniveau. 

Tabel 30 Opleidingsniveau ouders volgens kinderen in Jeugdpeiling 2013 (kinderen 11 t/m 18 jaar) 

 Aantal respondenten  Laag opleidingsniveau 

moeder 

Laag opleidingsniveau 

vader 

Binnenstad 203 10% 7% 

Leiden Noord 305 25% 22% 

Roodenburgerdistrict 478 11% 8% 

Leiden Zuid 409 20% 17% 

Morsdistrict 223 19% 23% 

Stations- en 

Boerhaavedistrict 

96 2% 4% 

Merenwijk 411 10% 9% 

Stevenshof 411 20% 25% 

Leiden 2.536 15% 14% 

Bron: Jongerenpeiling 2013, Gemeente Leiden & GGD 

Vanuit de Leidse context bezien mag het aantal jongeren in Leiden Noord dat aan het hoger 

onderwijs studeert beperkt zijn, in vergelijking met de rest van Nederland scoort de wijk goed. 

Van alle Leidse wijken is het de Stevenshof waar de doorstroom naar het hoger onderwijs het 

laagst is.  

                                                           
13

 WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW  
14

 Bijzondere bijstand, ziektewet, WTCG, CER, aftrek bijzondere ziektekosten en WSNP 
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Tabel 31 Aantal studenten hoger onderwijs per wijk (2005) 

 Aantal studenten (2005) Aantal studenten in % populatie 18–26  

Binnenstad-Zuid 2.909 86% 

Binnenstad-Noord 4.192 75% 

Leiden Noord 928 45% 

Roodenburgerdistrict 1.670 64% 

Leiden Zuid 3.214 73% 

Morsdistrict 1.684 52% 

Boerhaave 702 89% 

Merenwijk 1.280 58% 

Stevenshof 1.213 31% 

Leiden 13.042 67% 

Nederland 652.221 37% 

Bron: CBS Maatwerk (2006) 

 

Op basisschoolniveau is het beeld wat zorgelijker. De citoscores van Leiden Noord blijven al 

enkele jaren achter bij de landelijk gemiddelden. 

 

Tabel 32 Gemiddelde citoscore per wijk (2010-2013) 

 Aantal groep 8 leerlingen 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

 Gemiddelde citoscore 

2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Binnenstad 60 76 58  536,3 534,8 535,6 

Leiden Noord 82 90 94  531,9 534,2 530,8 

Roodenburger 

District 

186 192 194  541,1 540,6 540,7 

Leiden Zuid 108 101 119  532,8 532,4 533,5 

Morsdistrict 68 61 77  534,7 533,7 531,9 

Boerhaave 27 25 35  542,4 543,6 541,7 

Merenwijk 158 158 174  536,0 537,5 534,7 

Stevenshof 116 130 99  534,0 535,3 535,5 

Leiden 805 833 850  536,2 536,5 535,7 

Nederland     535,5 535,5 535,0 

Bron: Plato Onderwijsmonitor 

 

Een groot aantael van de kinderen in Leiden Noord gaat niet in de eigen wijk naar school. Veel 

ouders kiezen voor de beter aangeschreven scholen zoals Lucas van Leyden, Woutertje Pieterse 

en de Dukdalf.  

 

Figuur 33 Aantal leerlingen en percentage dat in eigen wijk naar school gaat, per wijk (2012-2013) 

 Aantal leerlingen 

2010-2011         2011-2012    2012-2013 

 % in eigen wijk naar school 

2010-2011  2011-2012  2012-2013 

Binnenstad 704 712 695  29,8% 29,2% 27,9% 

Leiden Noord 933 973 1008  64,6% 62,5% 60,4% 

Roodenburger 

district 

1863 1908 1899  90,2% 91,0% 92,2% 

Leiden Zuid 1074 1053 1040  54,5% 50,8% 46,3% 

Morsdistrict 659 689 690  62,2% 62,1% 61,9% 

Boerhaave 287 283 279  98,3% 95,4% 95,7% 

Merenwijk 1510 1458 1463  91,5% 90,3% 90,1% 

Stevenshof 987 939 887  95,3% 94,4% 94,8% 

Bron: Plato Onderwijsmonitor 
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Het aantal kinderen waarvan één of beide ouders laagopgeleid zijn (gewichtenkinderen), een 

belangrijke voorspeller van onderwijsachterstanden, blijft in Leiden Noord relatief hoog. 

 

Tabel 34 Aantal gewichtenkinderen naar wijk (2010-2013) 

 Aantal  gewichtenkinderen 

    2010-2011                   2011-2012                   2012-2013 

Binnenstad-Zuid 5 6 4 

Binnenstad-Noord 70 74 70 

Leiden Noord 269 317 278 

Roodenburger district 73 74 64 

Leiden Zuid 246 230 189 

Morsdistrict 118 144 126 

Boerhaave 2 2 4 

Merenwijk 231 262 249 

Stevenshof 77 76 57 

Leiden 1.091 1.185 1.041 

Bron: Plato Onderwijsmonitor 

 

Sectorale aanpak: gezondheid en welzijn 

In deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende gegevens. 

 Gegevens Jeugdpeiling GGD / Gemeente Leiden 

 Gebruik WMO en AWBZ voorzieningen 

 Gegevens Kwadraad en GGZ Rivierduinen 

 Oordeel leefbaarheid/samenhang buurt 

 Politiek stemgedrag 

 Reistijd naar zorgvoorzieningen 

Uit de jeugdpeiling van de GGD kunnen we het een en ander opmaken over de 

gezondheidssituatie van jongeren in Leiden Noord. Vooral overgewicht is een probleem dat 

specifiek op Leiden Noord van toepassing is. De jeugd in Leiden Noord beweegt minder en eet 

ongezonder blijkt uit deze enquête.  

Tabel 35 Enquêteresultaten GGD Jongerenpeiling 2013 (kinderen 12 t/m 18 jaar) 

 Leiden Noord (n=305) Leiden (n=2.536) 

Groot risico psychosociale problemen 5,2% 4,7% 

Bewegen 

Sport minimaal eens per week 72% 79% 

Lid van een sportvereniging 58% 69% 

Gewicht en voeding 

Overgewicht 16% 9% 

Ernstig overgewicht 3,9% 1,0% 

Ernstig ondergewicht 2,5% 2,8% 

Eet niet dagelijks groente 66% 56% 

Eet niet dagelijks fruit 67% 64% 

Genotmiddelengebruik 

Ooit alcohol gedronken 32% 41% 

Recent alcohol gedronken 28% 32% 

Ooit sigaretten gerookt 27% 26% 

Recent gerookt 15% 14% 

Recent waterpijp gerookt 14% 18% 

Bron: Jongerenpeiling GGD 2013 
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In vergelijking met 2008 is het aantal kinderen met overgewicht flink gestegen. Het 

voedingspatroon van veel jongeren lijkt ook te zijn verslechterd in deze periode. Het gebruik van 

alcohol onder jongeren is de afgelopen jaren verminderd in Leiden Noord.  

 

Tabel 36 Enquêteresultaten GGD Jongerenpeiling 2008 – 2013 (kinderen 12 t/m 18 jaar) 

 2008 (n=226) 2013 (n=305) 

Bewegen   

Sport minimaal eens per week 73% 72% 

Lid sportvereniging 60% 58% 

Voeding en gewicht   

Overgewicht 11% 16% 

Ernstig overgewicht 2,6% 3,9% 

< 5 keer ontbijt per week 31% 24% 

Niet dagelijks groente 54% 66% 

Niet dagelijks fruit 48% 67% 

Slechte mondhygiëne   38% 

Genotmiddelen   

Ooit alcohol gedronken 50% 32% 

Afgelopen maand alcohol gedronken 39% 28% 

Ooit gerookt 39% 27% 

Afgelopen maand gerookt 22% 15% 

Bron: Jongerenpeiling GGD 2008-2013 

Circa 750 bewoners in Leiden Noord maken gebruik van een individuele WMO voorziening, de 

meesten van hen zijn ouder dan 65 jaar.  

Tabel 37 Gebruik WMO voorzieningen per leeftijdsgroep (2013) 

 64 - 65-74 75-84 85+ Totaal 

 

Groenoord 10 7 10 10 37 

Noorderkwartier 124 69 96 60 349 

De Kooi 97 81 115 75 368 

Leiden Noord 231 157 221 145 754 

 Bron: BOA, Gemeente Leiden 

 

Als we het aantal WMO cliënten in percentages uitdrukken van het aantal bewoners in een 

leeftijdsgroep zien we dat het gebruik toeneemt naarmate de leeftijd vordert. De ouderen in 

Leiden Noord doen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten elders in de stad al op jongere 

leeftijd een beroep op de WMO.  
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Tabel 38 Aantal ouderen met WMO voorziening per wijk (in % leeftijdsgroep) 

 64 -  65 – 74 75 – 84 85+ 65 + 

Binnenstad-Zuid 0% 8% 30% 52% 17% 

Binnenstad-Noord 1% 11% 48% 70% 26% 

Leiden Noord 2% 18% 46% 67% 33% 

Roodenburgerdistrict 1% 6% 29% 64% 21% 

Leiden Zuid 1% 12% 42% 70% 33% 

Morsdistrict 2% 14% 38% 67% 30% 

Boerhaave 1% 5% 18% 40% 11% 

Merenwijk 1% 7% 25% 65% 15% 

Stevenshof 1% 9% 37% 71% 25% 

Leiden 1% 10% 36% 67% 25% 

Bron: BOA, Gemeente Leiden (2013) 

Daarnaast maken verschillende bewoners gebruik van een AWBZ voorziening. Het gaat 

voornamelijk om cliënten die zorg aan huis ontvangen.  

Tabel 39 Aantal AWBZ cliënten per cliëntgroep intramuraal/extramuraal Leiden Noord (1 juli 2014) 

Cliëntgroep Intramurale cliënten Extramurale cliënten Totaal 

SOM 0 – 64 10 35 45 

SOM 65 – 74 5 35 40 

SOM 75+ 30 115 145 

PG 65+ 45 15 60 

PSY 18+ 15 90 105 

VG 0- 17 5 10 15 

VG 18+ 55 70 125 

LG 25 30 55 

Totaal 190 400 590 

Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ 

Leiden Noord behoort niet tot de wijken met de meeste AWBZ cliënten in Leiden, dat zijn Leiden 

Zuid, het Morsdistrict en het Roodenburgerdistrict. Het aantal extramurale cliënten is relatief 

gezien wel wat hoger dan het stedelijk gemiddelde. 

Tabel 40 Aantal AWBZ cliënten (intra- extramuraal) per 1.000 inwoners per wijk (1 juli 2014) 

 Aantal intramurale cliënten 

AWBZ per 1.000 inwoners 

Aantal extramurale cliënten 

AWBZ per 1.000 inwoners 

Binnnstad-Zuid 6 10 

Binnenstad-Noord 15 20 

Leiden Noord 14 29 

Roodenburgerdistrict 16 23 

Leiden Zuid 25 34 

Morsdistrict 16 32 

Boerhaavedistrict 4 11 

Merenwijk 10 21 

Stevenshof 8 19 

Leiden 14 24 

Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ 

Veruit het grootste deel van de extramurale cliënten in Leiden heeft somatische klachten, 

lichamelijke klachten door ziekte of ouderdom. Meestal gaat het dan om ouderen. In Leiden 
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Noord is dat aantal nog relatief hoog gezien het beperkt aantal ouderen in vergelijking met 

Leiden Zuid, het Roodenburgerdistrict of het Morsdistrict.  

Tabel 41 Aantal extramurale AWBZ per cliëntgroep per wijk, afgerond op vijftallen (1 juli 2014) 

 Somatisch Psycho-

geriatrisch 

Psychisch Verstandelijke 

handicap 

Overig 
15

 

Binnnstad-Zuid 40 - 35 - 5 

Binnenstad-Noord 85 10 150 40 15 

Leiden Noord 185 15 90 80 30 

Roodenburger 

district 

245 35 70 65 45 

Leiden Zuid 365 50 120 110 25 

Morsdistrict 215 30 50 45 20 

Boerhaavedistrict 20 - 5 - - 

Merenwijk 160 15 55 50 25 

Stevenshof 115 20 30 40 10 

Leiden 1.455 180 615 445 210 

Bron: CIZ Basisrapportage AWBZ 

De gegevens van Kwadraad laten zien dat de meeste vragen die bij hen binnenkomen van 

sociaal-materiële (veelal financiële) aard zijn. Het aantal gezondheidsvragen is beperkt. 

Tabel 42 Aantal casussen Kwadraad Leiden Noord per buurt (jan – aug 2013) 

 Relationeel Sociaal 

materieel 

Sociaalpsychisch en 

gezondheid 

Totaal aantal 

casussen 

Groenoord < 5 < 5 < 5 8 

Noorderkwartier 28 80 18 126 

De Kooi 46 81 25 152 

Totaal 76 164 46 286 

Bron: Kwadraad (2013) 

In vergelijking met andere Leidse wijken valt vooral ook het hoge aantal sociaal-materiële 

aanvragen op. 

Tabel 43 Aantal casussen Kwadraad per 1.000 inwoners (jan – aug 2013) 

 Relationeel Sociaal 

materieel 

Sociaalpsychisch en 

gezondheid 

Totaal Nieuwe 

casussen  

Binnenstad + 

Stationsgebied 

2,4 6,0 2,0 10,4 8,2 

Leiden Noord 5,7 12,3 3,5 21,5 16,3 

Roodenburgerdistrict 3,2 3,9 2,0 9,0 7,8 

Leiden Zuid 5,1 10,5 3,6 19,1 16,6 

Morsdistrict 3,7 11,3 2,8 17,8 14,8 

Boerhaave 2,4 2,4 2,0 6,8 5,1 

Slaaghwijk 10,4 20,2 9,8 40,3 30,6 

Merenwijk excl. 

Slaaghwijk 

3,8 1,3 2,5 7,5 7,8 

Stevenshof 5,0 4,6 5,3 14,9 9,8 

Leiden 4,1 7,2 3,1  11,8 

Bron: Kwadraad (2013) 

                                                           
15

 Lichamelijke handicap, zintuigelijke handicap, cliëntgroep onbekend 



46 
 

In Leiden Noord wonen relatief gezien veel cliënten van GGZ Rivierduinen. Dat is met name 

geconcentreerd in de Prinsessenbuurt en De Hoven (niet in tabel).  

Tabel 44 Aantal GGZ patiënten Rivierduinen t/m 64 jaar per wijk (2013) 

 Aantal Per 1000 inwoners 

Binnenstad + Stationsgebied 371 15 

Leiden Noord 258 21 

Roodenburgerdistrict 175 10 

Leiden Zuid 282 17 

Morsdistrict 196 21 

Boerhaave 57 14 

Merenwijk 197 17 

Stevenshof 118 12 

Leiden 1744 17 

Bron: GGZ Rivierduinen 

Afgaande op de enquête uit de Veiligheidsmonitor is de sociale samenhang in Leiden Noord de 

afgelopen jaren afgenomen. De gegevens uit 2011 stroken niet geheel met dit beeld, vandaar dat 

we enige reserve betrachten in de hantering van deze cijfers. 

Tabel 45 Ontwikkeling sociale cohesie Leiden Noord (% eens met stellingen) 

   2007 2009 2011 2013 

Mensen kennen elkaar nauwelijks   30% 23% 24% 34% 

Mensen gaan op een prettige manier met elkaar om  85% 57% 68% 53% 

Gezellige buurt   59% 36% 52% 30% 

Voel me thuis bij mensen  - 48% 69% 40% 

Veel contact buurtbewoners  - 33% 52% 30% 

Tevreden over bevolkingssamenstelling  79% 53% 63% 46% 

Score sociale cohesive (op schaal 1 tot 10)  6,6 5,7 6,5 5,5 

Bron: Veiligheidsmonitor via BOA, Gemeente Leiden 

Aan het politieke stemgedrag ontlenen we dat er een groot gevoel van maatschappelijke onvrede 

is in Leiden Noord. Er gaan weinig mensen stemmen en het aantal stemmen voor flankpartijen 

als Leefbaar Leiden, de LPF en PVV is groter dan in veel andere wijken.  

Tabel 46 Politiek stemgedrag gemeenteraadsverkiezingen 2002 en 2014 per wijk 

 2002 2014  

 Opkomstpercentage Stemmen 

Leefbaar 

Leiden 

Opkomstpercentage Stemmen 

Leefbaar 

Leiden 

Binnenstad-Zuid (incl. 

stadshuis) 

59% 3,4% 76% 2,7% 

Binnenstad-Noord 53% 6,1% 47% 3,8% 

Leiden Noord 41% 15,9% 39% 9,8% 

Roodenburgerdistrict 64% 6,9% 60% 4,0% 

Leiden Zuid 54% 9,4% 50% 9,3% 

Morsdistrict 55% 9,7% 52% 8,4% 

Boerhaave 67% 3,1% 53% 2,1% 

Merenwijk 62% 7,9% 57% 5,9% 

Stevenshof 54% 12,8% 50% 14,7% 

 Bron: Gemeente Leiden (2014) 
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Tabel 47 Politiek stemgedrag Tweede Kamerverkiezingen 2010 en 2012 per wijk (excl. NS station) 

 2002 2010 2012  

 Stemmen LPF Stemmen PVV Stemmen PVV 

Binnenstad-Zuid (incl. 

stadshuis) 

8,4% 4,5% 3,1% 

Binnenstad-Noord 12,5% 9,2% 5,6% 

Leiden Noord 28,7% 25,0% 17,7% 

Roodenburgerdistrict 14,7% 10,0% 6,3% 

Leiden Zuid 19,4% 15,3% 10,7% 

Morsdistrict 17,3% 15,5% 11,0% 

Boerhaave 7,4% 3,6% 2,2% 

Merenwijk 15,9% 12,2% 8,5% 

Stevenshof 22,0% 23,0% 15,7% 

Leiden 17,0% 13,2% 9,0% 

 Bron: Gemeente Leiden (2014) 

De zorgvoorzieningen zijn voldoende verspreid over de wijk, alleen in Groenoord is de reistijd 

voor enkele voorzieningen groter dan gemiddeld. 

Tabel 48 Reistijd naar zorgvoorzieningen in minuten (2013) 

 Groenoord Noorderkwartier De Kooi Gemiddelde 

Apotheker  21 12 17 16 

Huisarts  16 5 5 7 

POH-GGZ  28 19 22 22 

POH-somatiek  16 5 5 7 

Verloskundige 27 25 26 26 

Fysiotherapeut 17 7 14 12 

Oefentherapeut 31 22 22 23 

Diëtist 19 15 21 18 

Logopedist 19 15 17 16 

Psycholoog  19 13 7 11 

Bron: ABF Research, via ROS wijkscan (REOS) 


