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In 2011 bestaat de Monumentenwet 50 jaar (1961-2011). Inmiddels is Leiden de derde monumentenstad  

van Nederland. Daarom viert Leiden dit jaar 50 jaar monumentenstad.

Benieuwd wat Leiden nog meer te bieden heeft op het gebied van monumenten, historie en cultureel erfgoed?  

Alle activiteiten zijn te vinden op: www.leiden.nl/monumentenstad.
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Uitreiking Gouden Speld door wethouder Jan Jaap de Haan aan 
Wim Eggenkamp, tijdens diens afscheid.
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Afscheid Wim Eggenkamp

Op 17 november vond het afscheid plaats van  

Wim Eggenkamp als voorzitter van de Monumenten

selectiecommissie. Het afscheid stond in het teken van  

de architectuur uit de wederopbouwperiode. Het secretariaat 

verstuurde meer dan 150 uitnodigingen aan o.a. bestuurders, 

politici, commissie leden en ambtenaren. De opkomst in het 

restaurant op de bovenste verdieping van het voormalige 

belastingkantoor aan het Stationsplein, was met vijftig 

personen goed te noemen. Het programma bestond uit een 

zeer boeiende lezing door Fons Verheijen, architect in Leiden 

(VVKH) en hoogleraar aan de TU Delft. Hij benadrukte het 

belang van inventarisatie en behoud van jonge monumenten 

die bedreigd worden. Cees Waal, exwethouder van Leiden, 

met wie Wim Eggenkamp in de tachtiger jaren van de vorige 

eeuw nauw heeft samengewerkt, wees op het grote belang 

van oude en jonge monumenten voor Leiden. Wethouder 

JanJaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen) prees Wim 

Eggenkamp voor zijn grote verdiensten voor de stad in de 

afgelopen 30 jaar en reikte hem de Gouden Speld van de 

gemeente Leiden uit. In een brief  

aan de Monumenten selectiecommissie dankt de heer 

Eggenkamp iedereen die aan de organisatie van het  

afscheid heeft meegewerkt.

Het secretariaat

Secretaris van de commissie in 2010 was Willem le Noble. 

Hij werd ondersteund door Francien van Zaanen Durand. 

Het ambtelijk secretariaat werd gedeeld met dat van  

de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Soms  

leidde deze combinatie tot knelpunten, maar dankzij de 

inzet en flexibiliteit van alle betrokkenen, werden deze 

steeds weer opgelost.

Nog niet geplaatste objecten (t/m 2009)

In 2010 werd een flink aantal panden toegevoegd aan het 

gemeentelijk monumentenbestand. Zo kwam, in februari, 

de aanwijzing van 84 panden aan de Zoeterwoudsesingel 

tot een afronding. Van onderstaande panden en objecten, 

door de commissie voorzien van een positief 

plaatsingsadvies, is de aanwijzing nog in procedure  

([2002] = positief advies Monumentenselectiecommissie):

[2002]  Staatsspoorbrug Haagweg (tegenover Haagweg 11);

[2002]  Schoorsteen Besjeslaan (tegenover Vliststraat 15);

[2004]   Kaasmarktschool/Koppenhinksteeg 13, 

Hooglandsekerkgracht 20a;

[2005]  bunker Morsweg 1;

[2005]  elektriciteitscentrale Langegracht 70b;

[2005]  complex elektriciteitscentrale Cobetstraat 1, 1a;

[2006]   Lammermarkt nummers 39, 41/Lange Scheistraat 8, 

47, 49, 53/53a, 55/Marktsteeg 12;

[2006]  Marktsteeg 48 en 10/10a;

[2008]  Ir. Driessenstraat 1, 3,5,7,9,11 (LDM);

[2009]  Evertsenstraat 69 ab;

[2009]  Lage Rijndijk 20 en 20a;

[2009]  Bolwerkstraat 2.

Evaluatie en vooruitblik

Op 8 januari 2011 ontving de commissie een brief van haar 

voorzitter, de heer Westerman, waarin hij zich afvraagt hoe 

de commissie de grootste toegevoegde waarde kan hebben 

voor het cultureel erfgoed in Leiden. Naast het plaatsen en 

afvoeren van monumenten zou de commissie naar zijn 

mening op grond van haar expertise ook goed kunnen 

adviseren over de opname van cultuurhistorie in 

structuurvisies en bestemmingsplannen, over het beleid 

voor cultureel erfgoed (sectoraal, maar vooral ook integraal) 

en over cultuurhistorische analyses en onderzoeken.  

Ook zou de commissie aandacht kunnen hebben voor 

gemeentelijke beleidsterreinen waarin het cultureel erfgoed 

een belangrijke rol speelt (toerisme, economie), of die 

waarvan het beleid belangrijke gevolgen kan hebben voor 

het erfgoed (ruimtelijke ordening, verkeer). Een dergelijke 

verruiming van de taak past bij een moderne manier van 

vroegtijdig en omgevingsgericht cultuurhistorisch adviseren; 

niet meer alleen waardestellend, maar vooral ook 

ontwikkelingsgericht. De commissie ondersteunt deze visie. 

Deze werd verwoord in een brief aan het college.  

De commissie nodigt de wethouder uit om over dit 

onderwerp binnenkort nader van gedachten te wisselen.




