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In het nieuwe jaar en met een nieuwe 
voorzitter blijft Business Platform 
Schipholweg-Schuttersveld zich onverdroten 
inzetten voor positieve ontwikkelingen in het 
werkgebied. Dit heeft geleid tot het zoeken 
en vinden van aansluiting bij het Singelpark 
en Ondernemend Leiden.

De aansluiting bij het Singelpark – een project 
van inwoners en gemeente Leiden om een 
groot aaneengesloten park te realiseren 
langs de zes kilometer lange, buitenste 
singels van de stad – is geen vreemde keuze. 
Immers, het werkgebied van Business 
Platform Schipholweg-Schuttersveld grenst 
aan de singels. “We vinden het belangrijk om 
dit te ondersteunen, omdat daar ook weer 
activiteiten kunnen ontstaan waar onze 
leden gebruik van kunnen maken”, legt Aad 

Barnhoorn, voorzitter van Business Platform 
Schipholweg-Schuttersveld, uit.

Een verzorgde uitstraling van het werkgebied 
is gewenst. “We willen het Singelpark ook bij 
ons werkgebied betrekken. “Zij beschikken 
over kennis om bepaalde plekken in het 
gebied aan te pakken. Barnhoorn wijst 
op de groenstrook op de hoek van de 
Rijnsburgersingel en het Schuttersveld. “Die 
strook is voor verbetering vatbaar. Dat willen 
we samen met het Singelpark en de bewoners 
gaan oppakken.”

Korte lijnen met gemeente

Business Platform Schipholweg-Schuttersveld 
heeft zich ook aangesloten bij Ondernemend 
Leiden. “Ondernemend Leiden is voor 

ons belangrijk, omdat zij veel korte lijnen 
met de gemeente heeft”, stelt Barnhoorn. 
Ondernemend Leiden vestigt de aandacht op 
de bereikbaarheid van Leiden, maar ook op 
andere aspecten. “Zoals de onroerende zaak 
belasting. Als je de OZB van Leiden vergelijkt 
met die van Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, dan is die in Leiden twee tot drie keer 
zo hoog, Dat kan zo niet doorgaan, want we 
prijzen ons anders op enig moment uit de 
markt.”

“BV Leiden was vroeger een 
belangenvereniging, maar is nu meer een 
netwerkclub geworden”, meent Van Mastrigt. 
“Er zijn heel veel dingen die aandacht 
behoeven. Het is belangrijk dat er richting 
de gemeente één platform is dat vanuit 
ondernemers met de gemeente spreekt. 
Het moet niet verdeeld zijn over allerlei ver-
enigingen. Dat moet Ondernemend Leiden zijn.” 

Hoewel Business Platform Schipholweg-
Schuttersveld nog maar kort aangesloten is bij 
Ondernemend Leiden, proeft Van Mastrigt nu 
al de voordelen. “De parkeervisie van Leiden 

is er. Het is dan fijn dat je daar direct op kunt 
schieten.” Business Platform Schipholweg-
Schuttersveld heeft ook enkele projecten die 
al jaren lopen, waaronder de led-schermen 
die aan Leiden Marketing waren aangeboden. 
“Dat is met name een project dat Erick heeft 
geïnitieerd”, zegt Barnhoorn. “Je ziet dat dit nu 
echt in een stroomversnelling komt.” Dat had 
eigenlijk al enige jaren terug gebeurd moeten 
zijn. “Ze gaan er nu echt op korte termijn 
komen”, voorspelt Van Mastrigt.

Gebiedsvisie

De gebiedsvisie voor het werkterrein tussen 
de Schipholweg en het Schuttersveld bevindt 
zich nu in de laatste fase. De gemeente heeft 
deze visie in samenwerking met ondernemers 
en bewoners opgesteld. “De uitvoering ligt 
natuurlijk wel bij de eigenaren van de panden”, 
vertelt Van Mastrigt. “Als zij hun panden goed 
verhuurd hebben, zullen ze echt niet morgen 
zeggen dat ze de panden gaan verbouwen 
of slopen. Het is wel een visie voor de lange 
termijn, maar als ondernemersvereniging 
blijven wij er natuurlijk wel bovenop zitten.”

Het parkeren op de Parmentierweg, 
de achterkant van de panden aan de 
Schipholweg, kan nog wel een fikse upgrade 
gebruiken. Meer groen bijvoorbeeld, een 
parkje en als het even kan ondergronds 
parkeren. “De voornaamste doelstelling is, dat 
je meer diversiteit in het gebied krijgt”, geeft 
Van Mastrigt aan. In zijn ogen moet het gebied 
niet alleen maar bestaan uit kantoren, maar 
dat er ook boven de kantoren gewoond kan 
worden. “Misschien wat retail en horeca, zodat 
een levendiger gebied ontstaat, waar 24 uur 
per dag mensen lopen en niet alleen overdag 
als de kantoren open zijn.”  
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In het voorbije jaar hebben er wat 
verschuivingen in het bestuur 
plaatsgevonden. Ron Hogenboom is als 
voorzitter afgetreden doordat zijn bedrijf 
het werkgebied verlaten heeft. Hij is 
opgevolgd door Aad Barnhoorn. 
Verder bestaat het bestuur uit Erick van 
Mastrigt (penningmeester), John Boender 
(secretaris), Pieter van der Horst en Leni 
Minderhoud. Mieke van Meijgaarden 
beheert het secretariaat.
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