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Startnotitie gemeente Leiden
Herontwikkeling van de bedrijfshal van Noordman Hout aan de Haagweg 89.
Het bedrijf Noordman Hout zal binnen een afzienbare periode verhuizen naar
een nieuwbouwlocatie in Oegstgeest, waarmee het kavel vrij komt voor herontwikkeling. De herontwikkeling van dit kavel is het laatste stuk in de herontwikkeling van het gehele Noordmanterrein.
De herontwikkeling vindt volledig plaats op gronden die in eigendom zijn van
de familie Noordman. Na de herontwikkeling zal naar verwachting de grond en
daarmee het beheer in eigendom komen van een nader op te richten V.V.E..
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De enige gebruiker van het perceel Haagweg 89 is Noordman Hout. De
bestaande bebouwing is een houtopslag met een omvang van ca. 3650m2.
Aan de Oostzijde van het perceel staan de oude molen, die vroeger onderdeel
uitmaakte van het bedrijf, restaurant Woods en een wijnhandel van dezelfde
eigenaar.
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molenwerkplaats
Noordman Hout

Molenbiotoop

Startnotitie gemeente Leiden
Het kavel met een oppervlak van circa 3650m2 moet plaats bieden aan 7 woningen, gelegen aan het water van de Rijn, en een appartementengebouw met 13
appartementen gelegen aan de Haagweg.Parkeren vindt plaatst op eigen terrein.
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de bouwhoogte wordt beperkt door de aanwezigheid van de molenbiotoop. er zijn daardoor
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Bestemmingsplan
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Naast de herontwikkling wordt ook ingezet op een een betere beleving en bereikbaarheid van de Rijn. Er worden daarbij o.a. zicht- en looplijnen gecreëerd
naar het water, zodat de bewoners uit de omgeving ook de Rijn kunnen zien en
beleven.
Vanuit duurzaamheidsoogpunt wordt een EPC=0 gehanteerd: de ontwikkeling
wordt energieneutraal uitgevoerd.
Volgens het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie de enkelbestemming
Bedrijf.
De maximaal toegestane bouwhoogte is 14m en de maximale goothoogte is 10m.
Voor de functieverandering van bedrijf naar wonen is afwijking van het bestemmingsplan nodig. De toekomstige bouwmassa blijft binnen de bestaande kaders
( bouwvlak en maximale goothoogte) van het bestemmingsplan; de massa wordt
naar ratio zelfs minder.
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