Gebuurtenkaarten/Huisnummerkaart Leiden omstreeks 1853

In 1853 werd een nieuwe buurtverordening aangenomen; deze verordening legde vast dat per 1
januari 1854 de stad Leiden opgedeeld was in 39 gebuurten (één buurt was buiten de muren). Op de
gebuurtenkaarten staat geen datum, maar aannemelijk is dat zij uit 1853-1854 dateren. Interessant is
dat op de gebuurtenkaarten zowel de namen van de straten, waaronder, kleine poorten, als de
huisnummers zijn vastgelegd. Daarmee zijn de gebuurtenkaarten een sleutel tot de ontsluiting van
een reeks andere gegevens.
Literatuur: Kees Walle, 2005: Buurthouden. De geschiedenis van burengebruiken en buurtorganisaties
in Leiden (14e-19e eeuw), Ginko: Leiden, 199-202.
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De wegen-1850 zijn overgenomen van de
Gebuurtenkaarten van Leiden van omstreeks
1853, collectie ELO PV429. Deze zijn
gegeorefereerd op basis van het kadaster van
1832.

Voor elke weg is een type toegekend, op basis
van alle bekende gegevens. Voor de reguliere
wegen in de stad is dit “residential”. Voor de
poorten is dit het type “footway”. Voor
segmenten van de wegen die op deze kaarten
ongenummerd waren of waarvan het nummer
dubbelzinnig was, is het type “unclassified”
gebruikt. Tot slot is voor het Waardkerkplein het
type “construction” toegekend, omdat daar de
status van de weg niet helder was.
Naam van de straat zoals dat op de
Gebuurtenkaarten staat aangegeven.
Erfgoed Leiden en Omstreken PV-nummer
Nummer van 1 t/m 8
Nummer van 1 t/m 38.
Het nummer van de straat dat op de
gebuurtenkaarten staat aangegeven.

Alle huisnummers zijn als puntlocaties geprikt op
de plaats waar ze ook in de bron vermeld
worden.
Dit is het eigenlijke nummer zoals deze op de
kaarten staan. Vraagtekens geven aan waar een
teken onleesbaar was.
De huidige hypothese is dat de toevoeging van
a/bis op het huisnummer gebruikt is bij stichting,
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Colofon
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Uitvoering GIS, coördinatie
Koppeling en naloop op koppeling
Vectorisering huisnummers
Aanlevering straatnamen en naloop
Datum

en r/2 bij stichting: achter adressen.
dit is de wijk waar het huisnummer onder valt.
dit is de buurt waar het huisnummer onder valt
Dit is een typologie die toegekend is bij het
vectoriseren, om verschillen in
verschijningsvorm mee aan te geven. Het gaat
dan met name om nummers die met potlood
geschreven zijn of met zwarte inkt. In de
“normale” gevallen (waar het nummer met een
donkere sepia-tint is aangegeven) is het veld
leeg gelaten.
Hier zijn opmerkingen bij het vectoriseren in
opgenomen

Het project is uitgevoerd door de Fryske Akademy in een
gezamenlijke opdracht van Erfgoed Leiden en Omstreken
en Universiteit Leiden (NWO-Veni-Van Oosten, Challenging
the paradigm of filthy and unhealthy medieval towns
Mapping sanitary infrastructure in large urban societies in
the Low Countries, 1200–1900, 275-60-010).
Fryske Akademy, Thomas Vermaut
Fryske Akademy, Thomas Vermaut & Tjacco Voskuilen
Theo Delfstra
Roos van Oosten en Martin Hooymans
De GIS-ontsluiting van de gebuurtenkaarten zijn bij de
studiemiddag ‘Gevaarlijke steden’ op 24 oktober 2018 op
Erfgoed Leiden en Omstreken opgeleverd. Binnen het
project ‘Gevaarlijke steden’ is gebruik gemaakt van de
Huisnummerkaart.

