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‘Energieneutraal park in het Singelpark’ 
 
Pitchdocument ‘Energieneutraal park in het Singelpark 
uitwerking van het thema energie voor het Definitief Ontwerp Energiepark. 
Op basis van ideeën van Vrienden van het Singelpark, EnergiekLeiden, bewoners en andere 
(energie)belangstellenden.  
 
Anne Marieke Schwencke, in opdracht van: gemeente Leiden  
Aangeleverd: 29 september 2015 (online versie: 25 maart 2016)  
 
 
 
 

Download Definitief Ontwerp Energiepark:  
http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/Singelpark/website_AANGEPAST_DEF_boekje_E
nergiepark_20151124.pdf 
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1 Inleiding  

 

1.1 Ontwerp van het Energiepark en Ambachtsplein 
 
Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan het basisontwerp voor het Energiepark en het 
Ambachtsplein (fase 2). Het ontwerpkader is in samenspraak met bewoners van de stad, de Vrienden 
van het Singelpark tot stand gekomen en is vastgelegd in het ontwerpboek ‘Energiepark’ (Frank van 
Kalshoven). Het basisontwerp gaat eind 2015 in besluitvorming. 
 
Dit kader biedt ruimte voor een aanvullend ontwerp waarin het thema energie als een ‘extra laag’ in 
het basisontwerp van het Energiepark en Ambachtsplein ingebracht wordt. Het doel van deze 
exercitie is om ‘energie’ zichtbaar en beleefbaar te maken voor de bezoekers van het park. Bezoekers 
van het park, van de horeca, fietsers en wandelaars die door het park komen (passanten) maken op 
een leuke manier kennis met de historische kant van deze unieke locatie - 200 jaar Leidse energie in 
de binnenstad gecombineerd met innovatieve energieconcepten van de toekomst. Dit kan met 
creatieve verlichtingsconcepten, bijzondere objecten, accenten op de historische en vernieuwende 
waarde van de monumentale panden en het park. 
 

1.2 Visie op een energieneutraal park (van opwekken tot verbeelden) 
De ambitie van het Singelpark en het programma duurzaamheid vertaald 
in de visie van een Energieneutraal park (van opwekken tot verbeelden); 
 
 Historisch unieke locatie  
Het Energiepark (voormalig Nuon-terrein) is historisch gezien uniek. Het 
heeft een rijk, deels verborgen verleden van industriële 
energieopwekking in de stad. Leiden besloot in 1845 als één van de 
eersten gemeenten in Nederland tot oprichting van een Stedelijke 
Gazfabriek. Hier werd stadsgas uit steenkolen gemaakt. Beelden van 
bergen steenkool, transportbanden en schepen zijn bij Erfgoed Leiden en 
Omstreken (ELO) te vinden. Vanaf september 1907 kwam daar een 
elektriciteitscentrale bij en sinds 1989 wordt met de restwarmte vanuit 
deze electriciteitscentrale het Leidse stadswarmtenet gevoed. Oudere 
inwoners van Leiden herinneren zich de Lichtfabrieken Leiden nog goed. 

De huidige centrale is in handen van het energiebedrijf Eon.  [zie: Zichtbaar Energiek, 1848-1998, 150 
jaar energiebedrijf EWR, EWR 1998] 
 
Het gebied blijft in de toekomst een rol spelen in de Leidse energievoorziening en wordt in de 
duurzaamheidsagenda 2016-2020 aangeduid als iconische locatie.  
Niet alleen is er een blijvende verbinding met stadswarmte en elektriciteitsproductie in de stad, er 
zijn ook kansen in het park zelf voor opwekking met zonne-energie en elektrische vervoer. De nieuwe 
zonnecentrale op het bedrijfsverzamelgebouw Nieuwe Energie naast het Energiepark en aan de 
Singelparkroute loopt daar al op vooruit. In en om het Energiepark ontstaat op deze manier een 
levende verbinding tussen oude en nieuwe energie, historie en innovatie. De wens is om het thema 
‘energie’ conceptueel in het nieuwe Energiepark te laten doorklinken. 
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1.3 Twee sporen: energie-innovatie en verbeelden (zichtbaar en beleefbaar maken)  
 

 
 
 
Het basisontwerp Energiepark wordt in november 2015 voorgelegd aan het bestuur. Hierbij wordt 
ruimte gevraagd voor het ontwikkelen van een extra ‘energie-laag’ over het ontwerp van het 
Energiepark. Dit wordt hét onderscheidende thema van het park. Om deze ruimte te verkrijgen en de 
bestuurders te overtuigen zal er een goede verbeelding moeten komen van de mogelijkheden die dit 
thema heeft. Hiertoe willen we ons laten ondersteunen door ontwerpbureaus. Met deze verbeelding 
geven wij nog géén opdracht aan de ontwerpbureaus voor de uitvoering. Het bestuur zal over de 
wijze van aanbesteden (enkelvoudig of meervoudig onderhands) geadviseerd worden. 
 
De gemeente wil de ontwikkeling van de energie-laag van het Energiepark langs twee sporen vorm 
geven.  
 

1. Energie-innovatie: ontwikkeling van een ‘energie-innovatief of energieneutraal’ Energiepark 
(focus op energietechnologie innovaties) 

2. Energie zichtbaar en beleefbaar: het zichtbaar maken van energie in de vormgeving en 
inrichting van het Energiepark met nadruk op de energiehistorie én innovatieve 
energieconcepten (beleven, verbeelden, tonen).  

 
De voorliggende ontwerpopdracht is primair gericht op het tweede spoor: het zichtbaar en 
beleefbaar maken van een energieneutraal park.  
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2 Energie-innovaties in en om het Energiepark (spoor 1) 

 

 
 
Het eerste spoor - een energie-innovatief Energiepark – is gericht op inzet van innovatieve 
energietechnologie. Dit is géén onderdeel van de voorliggende ontwerpopdracht, maar vormt wel de 
context waarbinnen de opdracht plaats vindt. Een korte toelichting volstaat.   
 
Een energie-innovatief park combineert energieopwekking met slim gebruik van energie. Denk aan 
opwekking met zonne-energie op omringende daken en gebruik van de stroom voor parkverlichting, 
laadfaciliteiten voor elektrische vervoer en de panden.  

2.1 Zonnestroom 
In een energie-innovatief park wordt de stroom voor het park waar mogelijk opgewekt met zonne-
energie. Volgens een eerste inschatting is op de omringende daken zonnestroom voor ongeveer 40-
50 huishoudens op te wekken. Hiermee is waarschijnlijk een deel van de stroombehoefte van 
energiezuinige verlichting gedekt. Organisatorisch is het een uitdaging omdat de panden en de daken 
in eigendom zijn van verschillende partijen (Eon, vastgoedbedrijf gemeente, woningcorporatie).  

2.2 Energiezuinige verlichting 
In het park kunnen innovatieve energiezuinige verlichtingstechnieken worden ingezet. De gemeente 
experimenteert al met flexibele aansturing van openbare verlichting en Led verlichting. 

2.3 Elektrisch laden, opslag 
Op dit moment zijn er laadfaciliteiten voor het wagenpark van woningcorporatie De Sleutels. Deze 
faciliteiten worden uitgebreid voor omwonenden en bedrijven en andere vormen van elektrisch 
vervoer zoals scooters, fietsen of fluisterboten.  
 
Dit onderdeel deel wordt uitgewerkt door de gemeente, samen met partijen als Eon, Liander en 
gespecialiseerde energiebureaus.    
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3 Energiezuinig erfgoed, zichtbaar erfgoed (spoor 1&2) 

3.1 De panden 
De panden in en om het Energiepark en het Ambachtsplein zijn bepalend voor de uitstraling van het 
park. Ze zijn ook van belang voor de uitwerking van het thema energie. Dit geldt in het bijzonder voor 
het Papegaaisbolwerk (in het Energiepark) en het Schakelstation (aan het Ambachtsplein).  
 
Beide sporen komen hierbij in beeld:  

(1) energiezuinig erfgoed als uitwerking van spoor 1  
(2) zichtbaar erfgoed als uitwerking van spoor 2    

 
Beide sporen worden door de gemeente zelf uitgewerkt (en niet door het ontwerpbureaus).  

3.2 Papegaaibolwerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Watergasfabriek en het Regulateursgebouw (Papegaaibolwerk) zijn de enige resterende objecten 
met een directe zichtbare en beleefbare binding met de energiegeschiedenis. Alle andere panden zijn 
inmiddels gesloopt. In de watergasfabriek werd tussen 1907 en 1948 blauwgas gemaakt, destijds een 
innovatief product dat uit cokes werd gemaakt, een bijproduct van de gas en elektriciteitsproductie.  
Deze panden zijn in eigendom van de gemeente maar komen waarschijnlijk beschikbaar voor 
verkoop. Op dit moment is alleen rekening gehouden met basis cascoherstel. Hiervoor is 500.000 
euro gereserveerd. Bij de aanbesteding van de renovatie neemt de gemeente aanvullende wensen 
en eisen op in het programma. 
 
Er is nog geen vaste bestemming voor de panden, wel zijn meerdere ideeën uitgewerkt. Gedacht 
wordt aan park gerelateerde horeca. In de uitvraag aan ontwikkelaars of potentiële kopers kan de 
gemeente aanvullende wensen en eisen meegeven waarin ook  het thema energie is meegenomen. 
Het is denkbaar bijvoorbeeld dat in de inrichting van het interieur aandacht gegeven wordt aan de 
historische functie van het pand. Het gaat hier om: zichtbaar maken van industrieel energie-erfgoed 
(spoor 2).  
 
Energiezuinig erfgoed ofwel duurzame renovatie en energiezuinige exploitatie van de monumentale 
panden sluit aan bij een energie-innovatief parkconcept (spoor 1). Er is veel kennis beschikbaar bij 
Erfgoed Leiden en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (Duurzaam Erfgoed) waar gebruik van kan 
worden gemaakt. Hierbij is ook te denken aan benutting van de laagwaardige restwarmte uit de 
huidige energiecentrale voor verwarming van de panden.  
De meerkosten voor de energiezuinige renovatie hoeven niet door de gemeente gedragen te worden 
maar kunnen mogelijk uit de toekomstige besparing op energiekosten bekostigd worden. Meerdere 
marktpartijen bieden innovatieve financieringsconcepten aan.  
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Dit onderdeel deel (1.C) wordt uitgewerkt door de gemeente als samenwerking tussen Vastgoed 
Leiden, Erfgoed Leiden en het projectbureau Singelpark.  

3.3 Het Schakelstation op het Ambachtsplein 
 

 
 
In het pand aan het Ambachtsplein (voormalige vuilverbranding) aan de andere zijde van de 
energiecentrale, bevindt zich een voormalig schakelstation van de oude elektriciteitscentrale uit 
1954. Het is sinds de jaren 90 niet meer in gebruik en verkeert nog grotendeels in oorspronkelijke 
staat. Het is een verborgen en vergeten schatkamer (‘de Mondriaan tempel’ door de primaire 
kleuren en strakke lijnen). Het schakelstation maakt de Leidse energiehistorische op een heel directe 
manier zichtbaar en beleefbaar (zichtbaar erfgoed, 2.C). Het sluit daarmee naadloos aan bij het 
thema ‘energie’ in het park.  
 
Er is nog geen nieuwe bestemming voor het schakelstation gevonden. Voor de hand ligt om het mee 
te nemen in de uitwerking van het energieconcept van het Energiepark. Hiermee ontstaat ook 
meteen een natuurlijke verbinding tussen het Energiepark en het Ambachtsplein.  
In het Ambachtsplein staan de ambachten centraal. BAMBAM steenhouwers die in het pand 
gevestigd zijn hebben dit concept met het projectbureau Singelpark uitgewerkt.  Het verbindende 
thema voor het schakelstation zou dan Energie en ambachten kunnen zijn, geen vreemde verbinding 
gezien de enorme invloed van elektriciteit op de ambachten. Een grote tentoonstelling over 
elektriciteit uit 1932 heette niet voor niets: Elektriciteit in woning en ambachten.  
 
De gemeente verkent een aantal mogelijkheden voor de herbestemming van het schakelstation (in 
lijn met de thema’s  energie en ambachten en in samenhang met de andere plannen voor het pand 
(zoals aangedragen door BAMBAM steenhouwers).  
 
Dit onderdeel deel wordt uitgewerkt door de gemeente als samenwerking tussen Vastgoed Leiden, 
Erfgoed Leiden en het projectbureau Singelpark.  
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4 Energie zichtbaar en beleefbaar in het Energiepark (spoor 2) 

 
Het tweede spoor van de integrale ontwerp rond het thema ‘energie’ is gericht op het zichtbaar en 
beleefbaar maken van energie in het Energiepark, zowel de energiehistorische kant als de 
innovatieve energieconcepten (beleven, verbeelden en tonen).  
 
Dit hoofdstuk is gericht op de voorliggende ontwerpopdracht.  

4.1 Het voortraject  
In het voortraject voor het ontwikkelen van een energieneutraal park zijn reeds een groot aantal 
ideeën naar voren gekomen. De gemeente Leiden en bewoners van de stad hebben in een serie 
werkateliers nagedacht over de vormgeving van het Energiepark (deze hebben plaatsgevonden van 
november 2014 tot juni 2015). Op het thema energie in de werkgroep innovatieve energie hebben 
de Stichting Vrienden van het Singelpark, Stichting Energiek Leiden en twee studenten van TU Delft 
actieve bijdragen geleverd.  
 
Het resultaat van dit voorbereidende traject is in dit document samengevat en wordt ter inspiratie 
meegegeven aan het ontwerpbureaus.  

4.2 Opdracht: energie zichtbaar en beleefbaar  
 

In het ontwerp van het park wordt de deels vergeten en 
verborgen energiehistorie zichtbaar gemaakt.  
 
Dit is al gedeeltelijk opgenomen in het basisontwerp. Zo 
worden reeds markante plekken in het park geaccentueerd, 
zoals de ronde vorm van voormalige gashouder die nu in de 
vorm van de waterpartij terugkomt. Ook zijn 
informatieborden opgenomen waarin de 

energiegeschiedenis kan worden toegelicht.  
 

Opgave ontwerpbureaus:  
 Maak de rijke energiehistorie van het terrein en de panden zichtbaar en beleefbaar in het 

Energiepark.  

 Verbeeld en verwoord dit op een inspirerende wijze in de uitwerking van drie elementen: 
o attractief verlichtingsplan 
o een speel-water-stoom element 
o innovatieve energieobjecten  

 Geef een kosten indicatie voor de realisatie van deze drie elementen.  
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4.3 Inspiratie 

(1) Attractief verlichtingsplan  
Verlichting is een krachtig middel om de beleving van het park vorm te geven en 
om de werking van energie zichtbaar en beleefbaar te maken. De nadruk op Licht 
is energie is cruciaal en je kan hier dus alle kanten mee op: een creatief/innovatief 
verlichtingsplan met kleuren, Led verlichting, meebewegend licht op het fietspad, 
aanlichten van de schoorsteen, het buizenstelsel, aanlichten van de monumentale 
panden, etc..  
 
De aanwezigheid van de daklozenopvang op het terrein stelt specifieke eisen  aan 
het verlichtingsniveau voor camerabewaking (in verband met veiligheid).  
 
Twee studenten van de TU Delft hebben – samen met de afdeling verlichting 
(illuminatie) - een aantal verlichtingsontwerpen in een 3D computermodel 
gevisualiseerd:  
- een bewegend lichtbeeld langs het buizenstelsel (zie ook: tekstbox) 
- groene aanlichting van de sheddaken van Nieuwe Energie 
- aanlichting van waterpartijen 
- aanlichting van de monumentale panden 
 

Bewegend lichtbeeld langs het buizenstelsel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De buis die door het park loopt, vervoerd warm water vanaf de E-On-centrale naar de nieuwbouwwijken van Leiden voor 
de stadsverwarming. Wanneer een fietser of voetganger langs de buis loopt, zal het licht meebewegen met deze 
persoon. Hierdoor wordt het vertrouwde gevoel in het park versterkt, omdat de lampjes als het ware met je meelopen.  
De kleurverandering in de LED-strips symboliseert deze stroom, door van blauw naar rood te verkleuren.  
Zie animatie: https://www.youtube.com/watch?v=kUXNpzerHV 

 

Resultaat van de stageopdracht van Lize Oldenkamp, Judith de Koning, maart-augustus 2015 in opdracht van 
Programmabureau Warmte Koude en gemeente Leiden: zichtbaar maken van verschillende vormen van energie, zowel 
oude als nieuwe vormen.  
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=kUXNpzerHV
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(2) Speelelement met water, zichtbare warmte als ‘stoom’   
In het basisplan Energiepark is een eyecatcher bedacht 
midden in het park. Alle routes komen hier langs en het zal 
een belangrijke ontmoetingsplaats worden. Dit element 
moet alle aspecten van het Energiepark verbeelden. In de 
vorm van een gashouder is een speelelement bedacht met 
water en stoom. De energie is zichtbaar door ‘nevel’ 
(stoom). In de avond wordt de stoom aangelicht waardoor 
een koppeling met het verlichtingsplan ontstaat. 
Gedetailleerde informatie wordt separaat geleverd door 
Frank Kalshoven. 
 
Lola Landscape architects heeft ooit een zwembad in het 
prijswinnende ontwerp voor het Singelpark opgenomen. 
Een afgeleide daarvan kan in het voorliggende ontwerp 
meegenomen worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) Energieobjecten:  

 
 
Energie arboretum (zonnebomen, windbomen, riet) 
In het basisontwerp van het Energiepark is veel aandacht voor vergoenen van een stenige omgeving. 
De keuze voor de plant- en boomsoorten en het grondplan ligt al min of meer vast (het arboretum).  
Om energie zichtbaar te maken kan dit ‘arboretum’ ook één of meerdere energieopwekkende 
bomen bevatten. Er zijn inspirerende voorbeelden van zonnebomen of windbomen te vinden in 
Nederland en buitenland. Deze objecten hebben primair iconische waarde; ze wekken weinig energie 
op en zijn vooral bedoeld om de werking van energie te ‘tonen’ aan parkbezoekers.  
De ontwerpbureaus worden uitgenodigd om in de inrichting van het park (binnen gestelde kaders) 
ruimte te creëren voor dit soort energieobjecten. En optie is om het ontwerp van de objecten aan 
(Leidse) kunstenaars uit te besteden (via een prijsvraag).  
 
Andere voorbeeld: energieopwekkende rietkragen.  
 
Energie opwekken met het fietspad (SolaRoad) 
De energieopwekkende wegbedekking (SolaRoad) van TNO trekt nationaal veel aandacht. Dit 
concept kan een plek krijgen in het Energiepark waarbij het materiaal bijvoorbeeld verwerkt wordt in 
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het wegdek van het fietspad in het Energiepark of het fietspad langs het Zwarte Pad waarlangs 
vroeger kolen werden aangevoerd. Van steenkolen naar zonne-energie: een krachtig beeld voor een 
veranderende energievoorziening.  
Het is niet zeker of dit technisch of financieel haalbaar is. Wij schatten in dat dit de meeste kans van 
slagen heeft wanneer dit gecombineerd kan worden met grootschalige toepassing van de SolaRoad 
elders in Leiden. Een klein stukje in het energiepark dient dan primair om het publiek te informeren.  
 
Een afgeleide van dit idee gaat uit van lichtgevende stenen of lampjes in het fietspad die 
meebewegen met de wandelaar of fietser. Hier wordt geen energie opgewekt, wel zichtbaar 
gemaakt.   
 
Andere ideeën zijn: 
- Objecten uit energiegeschiedenis, zoals spoelen of transformatoren uit het schakelstation, 

stadsgaslantaarns, oude machines (nu ongezien in de opslag van de Lakenhallen) 
- Aandacht op de historische waarde van de monumentale panden en de architectonische details.  
- Beeldprojecties op de wand van de Eon centrale (er is prachtig bewegend beeldmateriaal bij 

Erfgoed Leiden en Omstreken) 
- Een kunstwerk op de wand van de Eon centrale waar oude en nieuwe energie in wordt verbeeld 

(bijvoorbeeld  Barbara van Druten/ CityPlugIn Oude energie, nieuwe energie. Ontworpen voor de 
opening van Nieuwe Energie, beschikbaar te aken voor het Energiepark). 

 
Henk van den Berg, voormalig medewerker bij de energiecentrale 
(destijds EWR) heeft een prachtige collectie stadsgaslantaarns in zijn 
achtertuin.  
 
Het idee is naar voren gebracht om een aantal hiervan  een plek te 
geven in het Energiepark.  Dit moet met de heer van den Berg 
besproken worden.   
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- Het Energiepark biedt ruimte aan spel en evenementen. Een idee is om de makers van Het Leidse 

Singelspel (CityPlugIn) bijvoorbeeld een Leidsche Energiespel te laten ontwikkelen, dat een 
tijdelijke of vaste plek krijgt in het Energiepark.  Leidenaars kunnen – net als bij het Leidsch 
Singelspel - op een speelse wijze kennismaken met de geschiedenis van hun stad.  Een oude 
traditie want in 1923 ontwikkelde de Gasfabriek al een eigen gasspel.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


