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Leefomgeving

Opgave 8  Inzoomen op Leiden
Bij deze opgave horen de bronnen 22 tot en met 24.
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Gebruik de bronnen 22 tot en met 24.
Een van de acht indicatoren van de woonaantrekkelijkheidsindex is het
historische karakter van een stad. Leiden is een van de zeven steden in
de top 10 die zijn ontstaan uit een historische stadskern.
Geef aan
 dat aan het stroomstelsel van het water te zien is dat Leiden uit een
historische stadskern ontstaan is;
 welke drie steden in de top 10 niet uit een historische stadskern
ontstaan zijn.
Gebruik het kaartenkatern.
Leiden staat in de top 10 van meest aantrekkelijke steden om te wonen.
Geef twee liggingskenmerken van Leiden die de stad aantrekkelijk maken
om te wonen.
Gebruik bron 24.
Bij de herstructurering van het stationsgebied in Leiden is gekozen voor
een combinatie van wonen, werken en recreëren.
Beredeneer dat een combinatie van wonen, werken en recreëren de
leefbaarheid in het stationsgebied kan bevorderen.
Gebruik bron 24.
In het stationsgebied van Leiden wordt de openbare ruimte heringericht.
Leiden wil met deze herinrichting een duurzamere stad worden.
Geef twee maatregelen die de gemeente Leiden in het stationsgebied kan
nemen die bijdragen aan een duurzamere stad.
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De woonaantrekkelijkheidsindex van 2020
Top 10 woonaantrekkelijkheid 2020
1

Amsterdam

2

Utrecht

3

Amstelveen

4

Haarlem

5

Amersfoort

6

's-Hertogenbosch

7

Haarlemmermeer

8

Nijmegen

9

Den Haag

10

Hilversum

De woonaantrekkelijkheidsindex laat zien hoe aantrekkelijk een gemeente
gevonden wordt om in te wonen. Deze index wordt berekend aan de hand
van acht indicatoren. In de tabel staat de top 10 voor het jaar 2020.
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Steden met historische stadskern
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Herstructurering van het stationsgebied
Het stationsgebied van Leiden werd lange tijd gekenmerkt door een
wirwar van infrastructuur. De structuur en inrichting van het gebied
werden als onaantrekkelijk ervaren en er was geen entree naar de
binnenstad. Verkeersstromen zaten elkaar in de weg en de
fietsparkeervoorzieningen waren over het hele gebied verspreid.
De gemeente Leiden wil de stedenbouwkundige samenhang aanpakken
en de verbinding tussen de binnenstad en het Bio Science Park
verbeteren. Door herstructurering van het stationsgebied in Leiden moet
de leefbaarheid in het gebied verbeteren.
Stationsgebied in aanbouw

Artist's impression stationsgebied

Plattegrond van Leiden
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