Leidsche Rijn Centrum gaat dit voorjaar open
projectontwikkelaar a.s.r. heeft
vandaag een nieuwtje: bij de grote
foodmarkt van Jumbo komt een La
Place, waar bezoekers vers
bereide maaltijden kunnen eten.

Leidsche Rijn Centrum nadert zijn
voltooiing.
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Leidsche Rijn Centrum is bijna
klaar en opent dit voorjaar. Het
gebied eromheen wordt
langzaamaan vol gebouwd.
Een bibliotheek, middelbare school,
hotel, busstation en een groot
winkelcentrum. En héél veel
woningen. In Leidsche Rijn
Centrum wordt de komende jaren
een groot aantal projecten
opgeleverd. Te beginnen met het
winkelcentrum, dat moet gaan
fungeren als het hart van Leidsche
Rijn.

Aan de rand van het plein komen
een bibliotheek en wijkcentrum. De
bouw daarvan is recent gestart. Er
is ook een hotel voorzien, maar de
plannen daarvoor zijn nog niet
definitief.
Ook het het toekomstige uiterlijk
van het Berlijnplein begint steeds
duidelijker te worden. Het immense
plein ligt bovenop de
Leidscherijntunnel in de A2, en er
staat nu nog slechts één gebouw
aan de rand: bioscoop CineMec.
Gemeentelijk projectleider Jeen
Kootstra legt uit dat het een
stedelijk gebied wordt, met
gebouwen van vijf tot acht
bouwlagen. Gepland zijn onder
meer een appartementencomplex
en een middelbare school. Ook
bouwt de gemeente er een
bovengrondse parkeergarage.

De gemeente organiseerde
gisteren een rondleiding over de
stand van zaken. Het Brusselplein,
het centrale horecaplan in het
centrum, wordt momenteel
ingericht. Er zijn 59 bomen geplant
die met een ingenieus
buizensysteem in leven worden
gehouden. Het plein ligt namelijk
bovenop een grote parkeergarage,
waardoor de bomen het anders niet
zouden redden.
De recent geplante bomen hebben
in ieder geval de megastorm van
vorige week overleefd, constateert
landschapsarchitect Lodewijk
Baljon tevreden. Ook in het oog
springt een grote fontein, met
diverse speelse elementen voor
kinderen.
Alle winkels en horeca zullen
tegelijk opengaan. Een groot aantal
namen is al bekend. Commercieel
directeur Rogier Hendriks van
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