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Juist daarom is het van belang dat de medewerkers van 

de Unit Monumenten & Archeologie de kennis die zij 

in hun dagelijks werk opdoen op toegankelijke wijze 

presenteren aan de Leidse burger. ‘Democratisering van 

het cultureel erfgoed’ noemde voormalig staatssecretaris 

Van der Ploeg dat. Uit de verzamelde artikelen blijkt dat 

de onderwerpen waarmee onze adviseurs, archeologen, 

bouw- en architectuurhistorici zich bezighouden zeer 

uiteenlopend zijn. Van historisch behang, opgravingen, 

en restauratietechniek tot waardenkaarten, en 

subsidieregelingen, het behoort alle tot het aandachtsgebied 

van de moderne erfgoedzorg. 

Nog te vaak wordt het domein van het cultureel erfgoed 

geassocieerd met stilstand. Als u de tijd vindt om alle 

artikelen te lezen, dan zult u zien dat dit beeld niet 

overeenkomt met de werkelijkheid. De zorg voor het 

erfgoed is in Leiden volop in beweging! Zo zette de Unit in 

2009 de eerste stappen van een vergunningenafdeling naar 

een kenniscentrum op het gebied van erfgoed en werden 

bij de monumentenzorg de eerste initiatieven genomen 

op het gebied van een gebiedsgerichte benadering. De 

bouwhistorische verwachtingskaart en de cultuurhistorische 

waardenkaart voor De Kooi zijn hier concrete resultaten 

van. Bij archeologie werd de een gebiedsgerichte, in het 

ruimtelijke instrumentarium verankerde zorg voor het 

bodemarchief voltooid met de onderzoeksagenda en het 

paraplubestemmingsplan voor archeologie. 

In 2009 is binnen de Unit Monumenten & Archeologie 

de aandacht voor het creëren van draagvlak voor het 

Leidse erfgoed gegroeid. Door onze informatie te delen 

Inleiding

met burgers, ontwikkelaars en ondernemers komt de 

geschiedenis tot leven, blijken schijnbare tegenstellingen 

opeens oplosbaar en eigenaren in  toenemende mate 

enthousiast over de cultuurhistorische waarde van hun 

pand. Een mooi voorbeeld van het delen van informatie 

is het in september gepresenteerde boekje Ongekend 

Leiden, dat zo succesvol was dat na enkele maanden al 

een herdruk nodig was. Ook dit jaarverslag is voorbeeld 

van ‘publieksparticipatie’. De term jaarverslag schept 

verplichtingen. In 2011 mag u opnieuw een verslaglegging 

van onze activiteiten verwachten. Een korte blik op onze 

huidige activiteiten schept vertrouwen; volgend jaar is er 

weer veel te vertellen.

Martijn Andela

Hoofd Unit Monumenten & Archeologie

Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Unit Monumenten & Archeologie. Het geeft een 

goed overzicht van het werk van onze erfgoedspecialisten en mogelijk verandert het zelfs 

uw kijk op de stad. Waardevolle restanten uit de geschiedenis van Leiden zijn immers nooit 

ver weg in deze stad van ontdekkingen, maar voor de leek zijn ze niet altijd herkenbaar. 
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Hoofd

drs. ing. M.D.R. Andela

Archeologen

mw. drs. C.R. Brandenburgh

mw. drs. B.M. Gumbert

drs. J.W.M. Oudhof

Samenstelling 
Unit Monumenten 

& Archeologie

De unit Monumenten & Archeologie deelt, verzamelt en 

beheert kennis over de geschiedenis van het menselijk 

handelen in de Leidse regio en zijn weerslag op de 

ruimtelijke omgeving. Zij zet zich in voor een duurzame 

en vanzelfsprekende inpassing van dit culturele erfgoed in 

nieuwe ontwikkelingen, vanuit de overtuiging dat erfgoed 

vandaag de dag bestaansrecht heeft en in belangrijke 

mate bijdraagt aan de kwaliteit en identiteit van onze 

leefomgeving. Als deskundig kenniscentrum adviseert en 

informeert M&A belanghebbenden en belangstellenden, 

bestuurders en ambtenaren over de historische waarde 

van beschermde en onbeschermde elementen, objecten, 

en structuren; boven en onder de grond. Met een 

professionele en communicatieve benadering streven de 

medewerkers naar de optimale benutting en beleving van 

het erfgoed in een dynamische, randstedelijke omgeving.

Missie Unit Monumenten & Archeologie
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Bouwhistorici

ir. ing. E.D. Orsel

ing. J.W. van Rooden

Adviseur archeologie

P.M. Hermans

Adviseurs verbouwing en restauratie

A. van Dijk

L.A. Gräper

ing. R.A. Slotema

Projectcoördinator historische kleuren en winkelpuien

W. de Wolf

Coördinator Open Monumentendagen

mw. drs. M.F. Roscher

Medewerker registratie

mw. drs. F.H. van Zaanen Durand

Beheerder archeologisch depot

mw. A.H. Grimme

Officemanager archeologisch centrum

mw. N. Antriti

Administratief medewerker

J.J. Onderwater

Bibliothecaris archeologisch centrum

mw. drs. A. Roels

Suppoost tentoonstelling archeologisch centrum

S. van Bemmelen

Secretariaat Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Monumentenselectiecommissie

drs. H. Buis (secretaris)

W. le Noble

drs. A.J. Postma

ir. W. Neuteboom (tijdelijke vervanger H. Buis)

Beleidsmedewerkers Monumenten & Archeologie 

(team Stadsruimte)

drs. M.J. Burger

mw. drs. E. Steneker
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Na functies als een hotel of moskee kwam uiteindelijk 

de Webster University als een nieuwe gebruiker van het 

rijksmonument naar voren. Deze instelling, die gevestigd 

is op een steenworp afstand van het Galgewater, was al 

geruime tijd op zoek naar een geschikt onderkomen voor de 

huisvesting van haar studenten. SLS Wonen werd benaderd 

om gezamenlijk het project ter hand te nemen en kocht 

het gebouw in 2007 om die reden aan. Niet alleen is deze 

stichting de grootste studentenhuisvester van Leiden, ook 

heeft het ervaring met de herbestemming van panden, zoals 

het voormalige Elisabeth ziekenhuis aan de Hooigracht, dat 

eveneens een ontwerp is van de architecten Van der Laan. 

In 2005 kwam na ruim 75 jaar een einde aan de onderwijsfunctie van de school aan het 

Galgewater 1 toen de gemeente Leiden eigenaar werd van het gebouw. Uiteenlopende 

ideeën over de herbestemming passeerden vervolgens de revue voor deze voormalige 

Rooms Katholieke Vakschool voor meisjes, gebouwd in 1929 door de architectenfamilie 

Van der Laan. 

Van schetsontwerp tot vergunning

Het Leidse Architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit kreeg 

de opdracht een plan te maken voor het onderbrengen 

van ruim 60 studenten. Behalve wooneenheden moest 

het gebouw ook algemene voorzieningen als een fitness- 

en computerruimte herbergen. Zowel bij het maken van 

het plan, het afronden van het vergunningstraject en de 

uiteindelijke realisatie vormde de beschikbare tijd een 

kritische factor. Al in augustus 2009 zouden de eerste 

studenten voor de deur staan.

Van ‘R.K. Vakschool voor meisjes’ 
tot ‘Webster University Living & 
Learningcenter’

bouwtekening plattegrond 1e verdieping 

(tekening: architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit / NAI)

Leo Gräper
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Het project is een geslaagd voorbeeld geworden van een 

vlot planproces met een vroegtijdig betrokkenheid van de 

Unit Monumenten & Archeologie. Niet alleen schoof de Unit 

vanaf de eerste plannen aan, overleg met de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed volgde eveneens spoedig. 

Uitgangspunt bij de beoordeling van de plannen vormden 

de bouwhistorische verkenning en waardestelling. Op basis 

van de laatste en ook vanwege budgettaire vereisten vond 

aanpassing van het voorlopig ontwerp plaats.

Het gebouw is een voorbeeld van een corridorschool, 

het meest voorkomende schooltype in de 19e en 20e 

eeuw. Uitgangspunt voor het ontwerp was dan ook het 

behoud van de oorspronkelijke structuur met daarin de 

kenmerkende lange gangen aan de achterzijde en de lokalen 

aan de grachtzijde. De architect kon ervan overtuigd worden 

naast de gangstructuur ook de scheidingswanden tussen 

de lokalen zoveel mogelijk te sparen. Hierdoor ontstonden 

uiteindelijk 50 wooneenheden van verschillende afmetingen. 

Behalve de structuur zijn in het definitieve ontwerp 

ook de historische elementen gerespecteerd, zoals de 

oorspronkelijke kozijnpartijen naar de lokalen. Waar nodig 

zijn deze herplaatst of voegde de architect deurkozijnen toe, 

alle voorzien van brandwerende voorzieningen.  

Voorgevel kort na de oplevering van de school (foto: architektenburo Veldman | Rietbroek | Smit / RAL)

Om de lokalen geschikt te maken voor een woonfunctie, 

is grenzend aan de gang een verlaagde zone aangebracht, 

waarachter alle leidingen zijn weggewerkt. Hieronder is in 

elke studentenkamer een prefab badkamer geplaatst met 

aangrenzend een keukenblok.

Bij dit project kon door de goede samenwerking tussen 

alle betrokken partijen zowel de monumenten- als 

bouwvergunning snel worden verleend. De bespreking 

in het voortraject van de noodzakelijke wijzigingen op 

hoofdlijnen èn onderdelen leidde tot de afgifte van een 

positief advies door zowel de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed als de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van 

de gemeente Leiden. In het boekje van SLS Wonen ’Leiden 

Galgewater 1’ concludeert de wethouder Cultuur Jan-Jaap 

de Haan dan ook: “Monumentenzorg is wat mij betreft 

geen hindermacht, maar juist een ontwikkelkracht”. 

Aan de slag 

Voordat de slopers van zich lieten horen, kon het gebouw 

tijdens de Open Monumentendagen in september 2008 

voor de laatste maal als school bezocht worden. Van 

deze gelegenheid maakten duizenden bezoekers gebruik, 

waaronder veel oud-leerlingen en -docenten. De verbouwing 
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en restauratie die hierop volgde voltrok zich binnen een jaar. 

In het interieur is het oorspronkelijke karakter van de gangen 

hersteld. De granito vloeren liggen weer in het zicht, de 

originele radiatoren zijn gehandhaafd en het schilderwerk 

is gebaseerd op de eerste kleuren. De gangkasten, waarvan 

een aantal tijdens de bouw in 1929 was aangebracht, 

konden niet worden behouden en zijn daarom goed 

gedocumenteerd. De grootste zichtbare aanpassing is 

de plaatsing van drie nieuwe glas-in-loodramen in de 

hal. Verder zijn in de gang op de 2e verdieping 3 trappen 

geplaatst die toegang geven tot de 6 studentenkamers in 

de kapverdieping. De trappen zijn eigentijds en transparant 

vormgegeven, zodat ze zich goed voegen naar het beeld van 

de gang. 

Aan het exterieur vallen allereerst de stalen vensters op. 

Ondanks de nodige roestvorming konden deze worden 

behouden, dankzij het gedane onderhoud in de jaren 

tachtig. Opmerkelijk bij dit pand is dat de stalen vensters 

zo zijn ontworpen dat het profiel met de vlakke zijde aan 

de buitenkant zit en de stopverfrand aan de binnenzijde. 

Voordat overgegaan werd tot de noodzakelijke verwijdering 

van alle verflagen, is een kleuronderzoek uitgevoerd in het 

kader van het project ‘Historische kleuren op gevels’. Nadat 

bleek dat de oorspronkelijke kleur goudgeel was zijn op de 

vensters proefvlakken in twee kleuren opgezet. Er is gekozen 

voor okergroen, een kleur die zich beter voegt bij de 

vervuilde baksteen, de kleur van het koper op het torentje 

en de belendende panden.

Het oorspronkelijke vensterglas kon niet zonder breuk 

uitgenomen worden. In de vergunningsaanvraag was 

het aanbrengen van isolatieglas niet opgenomen. Alleen 

de toepassing van enkel glas, voorzien van een coating, 

was nog mogelijk. Om dit te kunnen beoordelen is aan 

de voorgevel een proefopstelling gemaakt. Het verschil in 

kleur en reflectie tussen het originele glas en het glas met 

de coating bleek nagenoeg onzichtbaar. Hierdoor viel deze 

oplossing binnen de verleende vergunning. Detail entree Galgewater

platte grond nieuwe toestand 

1e verdieping (tekening: 

architektenburo Veldman | 

Rietbroek | Smit)

Op het dak moest het torentje gedemonteerd worden. 

Gelukkig kon het inmiddels blauwgroen uitgeslagen 

koper behouden worden waarmee de oude luister is 

hersteld. Verder zijn voor de noodzakelijke lichttoetreding 

dakvensters in het achterdakvlak aangebracht. Zo konden 

de toevoegingen in het dakvlak aan de voorzijde beperkt 

blijven tot zeven kleine ronde kijkgaten. Een vorm die 

teruggevonden wordt in de bestaande ventilatieroosters aan 

de voorgevel. 

Geheel volgens plan vond de opening van de nieuwe 

studentenhuisvesting in augustus 2009 plaats. De ronde 

dakvensters aan de grachtzijde maken subtiel zichtbaar dat 

het gebouw een nieuwe functie heeft gekregen, het is de 

naam ‘WEBSTER UNIVERSITy LIVING & LEARNINGCENTER’ 

boven de entree die aangeeft welke dat is. In plaats 

van meisjes uit de Leidse regio die hier naar binnen 

gingen, wonen er nu internationale studenten. Met deze 

herbestemming kan Leiden trots zijn op een pand dat de 

uitstraling heeft van weleer.
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Waardenkaart De Kooi

In het jaar 2009 stond de Leidse wijk De Kooi in het 

centrum van de belangstelling. Deze belangrijke historische 

arbeiderswijk heeft te kampen met wateroverlast en slechte 

funderingen. Eén van de grootste woningeigenaren in 

deze wijk, woningcorporatie de Sleutels, presenteerde in 

2009 ingrijpende plannen voor herstructurering, sloop 

en renovatie van de bebouwing. Het is duidelijk dat 

ingrijpende wijzigingen in de wijk nodig zijn, waarvan de 

historische kwaliteit zonder meer evident is. Woonwijken 

van na 1900 zijn vaak grotendeels gebouwd door 

corporaties. De stedenbouwkundige opzet, woonblokken, 

architectuur en sociale geschiedenis bepalen gezamenlijk de 

cultuurhistorische waarde van een dergelijke wijk.  

Het heeft dan ook niet zoveel zin om een handvol bijzondere 

huizen of andere gebouwen op de monumentenlijst te 

zetten. Daarmee is het ‘eigene’ van de wijk niet bewaard en 

Subsidieregeling  
Historisch Stadsbeeld

In april 2009 heeft de gemeenteraad de Subsidieregeling 

Historisch Stadsbeeld (SHS) vastgesteld. Deze regeling 

betreft een doorstart van de oude Subsidieregeling voor 

Monumentale Onderdelen in de Openbare Ruimte, ook wel 

SMOOR of ‘stoepenregeling’ genoemd. In de vernieuwde 

en reeds succesvolle subsidieregeling kunnen eigenaren 

(ook de gemeente zelf) een subsidie aanvragen voor vier 

categorieën: 

•  voor de restauratie of reconstructie van historische 

winkelpuien, 

•  voor de reconstructie van historische kleuren op gevels, 

•  voor de toepassing van gevelreclame conform het 

modellenboek (passend in historisch stadsbeeld),

•  voor de restauratie of reconstructie van monumentale 

onderdelen in de openbare ruimte. 

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is niet alleen 

bedoeld voor monumenten, ook andere historische panden 

in Beschermd Stadgezicht komen in aanmerking. Zo draagt 

de SHS ook bij aan de doelstellingen van het Programma 

Detail waardenkaart De Kooi. De middelste straat rechts van het 

Kooipark is de Lombokstraat

blijven allerlei kansen liggen om de overige kwaliteiten te 

gebruiken bij de herontwikkeling. Om een handvat te geven 

bij het nadenken over de wijk heeft de Unit Monumenten & 

Archeologie in samenwerking met de Historische Vereniging 

Oud Leiden een waardenkaart ontwikkeld. De bedoeling 

van zo’n waardenkaart is om in één oogopslag een beeld te 

hebben van de cultuurhistorische waarden van een gebied. 

Zo zijn in de waardenkaart van De Kooi stedenbouw, groen 

en architectuur elk voorzien van eigen aanduidingen. In de 

toekomst moet een dergelijke kaart vaker ingezet worden 

zodat de cultuurhistorische kwaliteit van een wijk duidelijk 

is in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkelingen en 

strategische keuzes. Waardekaarten vormen daarmee een 

belangrijk instrument om kwaliteit en identiteit te benoemen 

en bewuste keuzes te maken over wat er gaat veranderen.

Lombokstraat in 1925 (foto: RAL)
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Project winkelpuien

In 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Cultureel  

Erfgoed Leiden vastgesteld. Deze nota kent ruim  

40 beleidsuitgangspunten, waaronder de restauratie of 

reconstructie van historische winkelpuien.

Door de Unit Monumenten & Archeologie is in 2008 een 

inventarisatie gemaakt van de kansrijke winkelpuien. 

Daarna is aan een bouwhistorisch onderzoeksbureau 

opdracht verstrekt om 50 puien bouwhistorische te 

onderzoeken, waarna in 2009 nog eens 50 puien volgden. 

Naast onderzoek op locatie heeft ook archiefonderzoek 

plaatsgevonden, waarbij gebruik is gemaakt van informatie 

uit archieven van het Regionaal Archief Leiden, Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Leiden. In elk 

onderzoeksrapport is de bouwgeschiedenis van de pui en 

ook de bestaande pui weergegeven. Op basis daarvan zijn 

de historische waarden bepaald van de structuur en de 

afwerking van de pui. Deze vormen het uitgangspunt voor 

het ontwerp van de te restaureren of te reconstrueren pui. 

Het project historische winkelpuien wordt begeleid door 

een coördinator uit de Unit Monumenten & Archeologie, 

die tevens optreedt als opdrachtgever en aanspreekpunt 

voor het project historische winkelpuien. Dit jaar is vooral 

gebruikt om het project bij de eigenaars maar ook in de stad 

via publicaties onder de aandacht te brengen.  

De eigenaren van de eerste 50 onderzochte puien zijn vooraf 

geïnformeerd over het project. Het onderzoeksrapport is 

hun gratis beschikbaar gesteld, waarna hun is gevraagd 

of zij tot restauratie of reconstructie van hun pui willen 

overgaan. Extra stimulans daarbij is de hierboven besproken 

Binnenstad, zoals het versterken van de kwaliteit van de 

gebouwde en de openbare ruimte en de waardering van 

bezoekers voor de stad. De SHS maakt tevens deel uit van 

de voornemens uit de nota Cultureel Erfgoed Leiden 2005 

– 2015. 

De subsidie betreft een percentage van de subsidiabele 

kosten tot een maximum bedrag per categorie, bijvoorbeeld 

2.000 euro voor het herstel van historische kleuren op een 

gevel en 20.000 euro voor de restauratie of reconstructie 

van een winkelpui. Het totale subsidiebudget is 110.000 

euro per jaar. In 2009 was nog eenmalig een extra GSB 

budget beschikbaar van 200.000 euro. De regeling was 

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld die in het voorjaar van 

2009 door de gemeenteraad is vastgesteld.

In opdracht van de Unit Monumenten & Archeologie 

zijn tot op heden voor 28 locaties ontwerpen gemaakt 

ter restauratie of reconstructie van de winkelpui 

door verschillende architectenbureaus. Daarvan zijn 

20 subsidiebeschikkingen verleend en 2 ontwerpen 

daadwerkelijk gerealiseerd. De overige 18 zullen in 2010 tot 

uitvoering komen.

in 2009 succesvol; het volledige budget is omgezet in 

subsidiebeschikkingen. De meeste resultaten in de stad 

worden in 2010 al zichtbaar, als bijvoorbeeld steeds meer 

historische winkelpuien tevoorschijn komen van achter 

trespa plaatmateriaal.

Boven: Steenstraat 6 voor de restauratie van de pui  

(foto: P.C. Meijers – Bouwhistorie & Restauratie) 

Onder: Steenstraat 6 na de restauratie van de pui
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Project historische 
kleuren op gevels

Net als de restauratie en renovatie van historische 

winkelpuien maakt het Project historische kleuren op gevels 

deel uit van de 40 beleidsuitgangspunten uit de Nota 

Cultureel Erfgoed Leiden.

In opdracht van de Unit Monumenten & Archeologie  

hebben twee kleurhistorisch onderzoeksbureaus op basis 

van kleuronderzoek 120 kleuradviezen opgesteld. Deze 

adviezen zijn ingezet om de objecten (gevels, puien) in 

historisch verantwoorde kleuren te schilderen, één van 

de doelen van dit project. Hiermee wordt, evenals het 

Project winkelpuien, beoogd de beeldkwaliteit van de 

historische stad te versterken. Het op locatie uitgevoerde 

kleuronderzoek vond plaats op verzoek van de betreffende 

eigenaar van het object. Door het laagsgewijs verwijderen 

van de historische verflagen – de zogenaamde kleurtrapjes 

– en microscopisch onderzoek van verfmonsters konden de 

oorspronkelijk toegepaste kleuren worden vastgesteld.  

De onderzoeksresultaten en adviezen zijn gratis beschikbaar 

gesteld aan de eigenaren. Hierbij verzorgde de Unit 

Monumenten & Archeologie de coördinatie tussen de 

aanvragers en de onderzoekers.

Een meer algemeen doel van het project is om te komen 

tot een Leidse historische kleurenwaaier, op grond van 

analyse van de gezamenlijke onderzoeksresultaten. Aan een 

kleurhistorisch onderzoeksbureau is opdracht verstrekt om 

dit uit te voeren. In het volgende Jaarverslag zal hierover 

worden bericht. 

Inmiddels zijn in het kader van de Subsidieregeling Historisch 

Stadsbeeld ruim 40 subsidieaanvragen gehonoreerd voor het 

schilderen van objecten in historisch verantwoorde kleuren.

Nieuwstraat 49-51 na uitvoering van het schilderwerk 

van de voorgevels
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Paraplubestemmingsplan 
archeologie

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de 

Archeologische Monumentenzorg in 2007 heeft 

de gemeente de taak om ervoor te zorgen dat de 

archeologische resten in de bodem worden beschermd. 

Leiden heeft in een aantal bestemmingsplannen 

al voorschriften opgenomen ter bescherming van 

de archeologie. De regels verschillen echter per 

bestemmingsplan. Ook zijn er nog veel bestemmingsplannen 

waar nog geen archeologie in is opgenomen. Om die 

reden is in 2009 een paraplubestemmingsplan gemaakt. 

Dit maakt het mogelijk om in één keer de bescherming 

van archeologisch erfgoed in alle bestemmingsplannen 

op te nemen. Daarnaast zorgt het voor eenduidige regels 

voor bescherming van archeologische waarden. De 

archeologische waardenkaart van Leiden vormt de basis 

voor het paraplubestemmingsplan. Op deze kaart staat waar 

archeologische resten te verwachten zijn en ook waar dat 

niet het geval is.

Om op een verantwoorde manier met het bodemarchief 

om te gaan, is het van belang dat Leiden keuzes maakt, 

net zoals dat gebruikelijk is voor andere vormen van 

archiefbeheer. Niet alles kan bewaard worden en dat is de 

Archeologische aanleg-
vergunningen

Sinds enkele jaren is het behoud van archeologie 

opgenomen in bestemmingsplannen, zoals hierboven bij de 

bespreking van het paraplubestemmingsplan archeologie al 

ter sprake kwam Wanneer de bodem als gevolg van bouw, 

sloop, sanering en dergelijke verstoord dreigt te raken is 

het tegenwoordig nodig om hiervoor een archeologische 

aanlegvergunning aan te vragen. De Unit Monumenten 

& Archeologie beoordeelt in principe alle grondgebonden 

projecten. Er wordt gekeken of tijdens de geplande 

werken archeologische resten geschaad worden en of dit 

volgens het bestemmingsplan mag. Daarna wordt een 

aanlegvergunning verleend waarin voorwaarden worden 

gesteld die leiden tot het behoud van die waarden. Meestal 

betekent dit dat er een opgraving moet plaatsvinden.  

Soms is het echter ook mogelijk om door aanpassing van 

het plan de bodem helemaal niet of minder te verstoren. De 

archeologische resten kunnen dan in de bodem behouden 

blijven. Dit heeft de voorkeur en is vaak ook veel goedkoper.

In 2009 zijn alle grondgebonden werkzaamheden in Leiden 

door de unit Monumenten & Archeologie beoordeeld.  

In 80 gevallen bleek het niet nodig om een aanleg-

vergunning te verlenen. Deze projecten waren vaak heel 

klein of ondiep en zorgden voor weinig schade aan de 

bodem. In 29 gevallen is aangegeven dat de ontwikkelaar 

een aanlegvergunning moet aanvragen. Uiteindelijk zijn in 

2009 maar 3 vergunningen daadwerkelijk verleend.  

Dit lage aantal kan worden verklaard doordat het advies 

vaak heel vroeg in het proces wordt afgegeven en de meeste 

plannen nog in voorbereiding zijn (schetsplanfase). De 

komende jaren verwachten we dat al deze archeologische 

aanlegvergunningen uiteindelijk wel aangevraagd gaan 

worden.

wens ook niet. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt 

tussen wat in de bodem behouden moet blijven voor 

de toekomst, wat opgegraven mag worden en wat weg 

gegraven kan worden.

Concreet betekent dit dat voor de verschillende 

verwachtingszones in Leiden een oppervlakte- en 

dieptecriterium is gehanteerd. Aan bodemingrepen die 

groter zijn dan het opgegeven oppervlak èn dieper gaan 

dan het genoemde aantal centimeters worden voorwaarden 

verbonden die gericht zijn op het behoud van de 

archeologische resten. Kleinere of ondiepere bodemingrepen 

zijn vrijgesteld van een dergelijke verplichting.

Uitsnede uit archeologische waardenkaart
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Open Monumenten-
dagen 2009

De Unit Monumenten & Archeologie levert een belangrijke 

bijdrage aan de jaarlijkse Leidse Open Monumentendagen 

in de vorm van een coördinator, ondersteuning 

door een technisch medewerker en een financiële 

bijdrage. De coördinator organiseert het evenement in 

samenwerking met de vrijwilligers van de Stichting Open 

Monumentendagen Leiden.

Op de kaart

In 2009 stonden de Open Monumentendagen in het 

teken van kaarten. Met de openstelling van verschillende 

bijzondere panden zette het evenement Leiden op de 

kaart als een van de belangrijkste monumentensteden van 

Nederland. Het thema bood verder de gelegenheid om de 

verschillende beroemde kaartencollecties die de sleutelstad 

herbergt onder de aandacht te brengen. Daarvoor werd 

samengewerkt met instellingen als het Hoogheemraadschap 

van Rijnland, de Universiteit Leiden, het Regionaal Archief 

Leiden en enkele particuliere verzamelaars. Medewerkers van 

de Unit verzorgden de bouwhistorische tentoonstelling ‘Het 

Rapenburg op de kaart’ in Rapenburg 6. Inloopconcerten, 

jeugdactiviteiten en een ansichtkaartenbeurs completeerden 

het beeld van Leiden op de kaart. 

Boekje en kidsgids

Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen verscheen 

een boekje, waarin naast het programma informatie 

over alle opengestelde panden was opgenomen, alsook 

verscheidene teksten gerelateerd aan het thema. Ook 

de programma’s van de Open Monumentendagen in de 

regiogemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 

waren hierin opgenomen. Aan de Engelse samenvatting 

bleek grote behoefte.

De kidsgids werd verspreid onder de groepen 6 en 7 van alle 

Leidse basisscholen, om daardoor op een speelse manier de 

Open Monumentendagen onder de aandacht te brengen.

Data Zaterdag 12 september 

 Zondag 13 september

Thema Leiden op de kaart

Aantal locaties 34

Aantal afgelegde bezoeken ca. 59.657

Aantal door organisatie  180

ingezette vrijwilligers tijdens  

de Open Monumentendagen  

(excl. door enkele pandeigenaren  

zelf ingezette ondersteuning)

Oplage programmaboek 12.000

Academiegebouw tijdens de OMD
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Het Leidse Monumenten-
register Digitaal

Leiden heeft ruim 2700 monumenten, opgenomen in de 

registers van de gemeente (gemeentelijke monumenten) en 

het rijk (rijksmonumenten). Om gegevens over monumenten 

op een eenvoudige manier te ontsluiten gebruikt de 

gemeente Leiden een digitale database, de applicatie AMIS 

(Archeologie en Monumenten Informatie Systeem).

Niet alleen monumenten worden in deze database 

opgenomen, dit geldt ook voor beeldbepalende panden 

of gebouwen waarvan de procedure tot aanwijzing als 

beschermd monument is gestart. Behalve de basisgegevens 

zoals het adres, monumentnummer, de redengevende 

omschrijving en een foto van de voorgevel, is het 

mogelijk aanvullende informatie op te nemen. Naast het 

bouwhistorisch onderzoek dat regelmatig plaatsheeft, komt 

ook via andere wegen allerlei nieuwe informatie beschikbaar. 

Zo worden bouwhistorische en cultuurhistorische notities, 

onderzoeksresultaten of uitkomsten van projecten 

toegevoegd aan de pandgegevens. Op deze manier neemt 

de informatie gekoppeld aan specifieke gebouwen steeds 

meer toe, tegelijkertijd vormt het totaal een waardevol 

digitaal informatiedepot met veel historische gegevens.

Sinds augustus 2006 is de database toegankelijk voor 

medewerkers van de gemeente Leiden die de informatie 

nodig hebben bij de uitvoering van hun werkzaamheden. 

Met dit doel voorziet AMIS ook het systeem voor de 

vergunningverlening (Bouwaanvraag Registratie Systeem) 

van informatie over de monumentenstatus van panden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de database in de 

toekomst beschikbaar komt via internet. Belanghebbenden 

en geïnteresseerden kunnen dan, zij het in beperkte mate 

vanwege privacy, deze gegevens inzien. Op dit moment kan 

via de website van de gemeente opgezocht worden welke 

status een pand heeft.

Recente ontwikkelingen bieden kansen voor uitbreiding en 

verbetering van AMIS. Voor 2010 is ingezet op de aanschaf 

van nieuwe modules en zal de invoer van aanvullende 

gegevens actueel blijven. Want de ontdekking en het 

beschikbaar komen van nieuwe brokjes geschiedenis die 

toegevoegd moeten worden aan de monumentendatabase 

is voortdurend.

Monumentenselectie-
commissie

Voorheen stond de Monumentenselectiecommissie bekend 

onder de naam Monumentencommissie. Per 1 februari 2009 

heeft een naamsverandering plaatsgevonden die meer recht 

doet aan de taak van de commissie. Deze bestaat uit het 

selecteren van objecten die voor bescherming tot monument 

in aanmerking komen. Dit gebeurt in de vorm van een 

advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. 

De selectie gebeurt op verzoek van derden, burgers dan wel 

belangenorganisaties, of op eigen initiatief. De commissie 

adviseert dus niet over het wijzigen van monumenten. Dit is 

een taak van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

De Monumentenselectiecommissie bestaat uit 9 leden 

met elk een eigen specialisatie. Met ingang van 2009 is 

afgesproken dat de commissie meer thematisch gaat werken 

en meer gebiedsgerichte waardestellingen doet. Bulkwerk, 

bijvoorbeeld het adviseren over een groot aantal naast elkaar 

gelegen panden zoals bij de Zoeterwoudsesingel, wordt 

zoveel mogelijk vermeden.

 

Een goed voorbeeld van de thematische aanpak is het 

scholenproject. Door het ontstaan van Brede Scholen, 

komen veel traditionele schoolgebouwen leeg te staan. 

Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor deze 

gebouwen, uit de periode 1850 - 1965, is een advies van 

de Monumentenselectiecommissie over de monumentale 

waarden van groot belang. In 2009 werd het eerste deel 

van dit scholenproject behandeld, in het eerste kwartaal van 

2010 staat het tweede deel op de agenda.

Het secretariaat van de Monumentenselectiecommissie 

wordt gedeeld met dat van de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. De commissie komt meestal zo’n 6 keer per jaar 

bijeen. Onder meer vanwege capaciteitsproblemen bij het 

secretariaat was dat in 2009 slechts 3 keer.

LDM-gebouw aan de Ir. Driessenstraat / Hooigracht is in procedure voor 

aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument
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Op de bouwhistorische verwachtingskaart zijn de 

perceelscheidingen uit 1850 die nu nog bestaan op twee 

manieren aangeduid. Een doorgetrokken lijn geeft aan dat 

de situatie van 1850 is vergeleken met de huidige kadastrale 

kaart, een stippellijn stelt de oude perceelscheidingen voor 

die nog herkenbaar zijn op luchtfoto’s of in gebouwen. 

De kaart maakt zo duidelijk dat de fijnmazige historische 

perceel- en stedenbouwkundige structuur nog grotendeels 

bewaard is gebleven. Naast de perceelscheidingen wordt 

met vier kleuren aangegeven of de gebouwen op de 

percelen al dan niet waardevolle historische bouwkundige 

onderdelen bevatten, of dat er een grote kans is op de 

aanwezigheid van dergelijke onderdelen. 

De bouwhistorische verwachtingskaart is een belangrijk 

instrument bij de zorgvuldige omgang met het rijke Leidse 

cultuurhistorische erfgoed en dient als leidraad bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. De gemeente wil hierdoor de fraaie 

historische binnenstad voor volgende generaties behouden 

en beter zichtbaar en aantrekkelijk maken voor bewoners en 

bezoekers.

Leiden is een historische stad met een rijkdom aan zowel 

monumenten als onbeschermde waardevolle gebouwen. 

Uit het bouwhistorisch onderzoek van de afgelopen 

jaren is gebleken dat ook de laatste groep een hoge 

cultuurhistorische waarde kan bezitten. Om inzichtelijk 

te maken waar men belangrijke historische resten kan 

verwachten heeft de Unit Monumenten & Archeologie 

de bouwhistorische verwachtingskaart ontwikkeld. Deze 

kaart is gebaseerd op het feit dat door de industrialisatie na 

1850 bebouwing en perceelsstructuur een schaalvergroting 

doormaakte. Met tot gevolg dat voornamelijk grootschalige 

nieuwbouw op samengevoegde percelen werd gepleegd, 

terwijl voorheen werd voortgeborduurd op de bestaande 

bebouwing en percelen. Door de huidige en historische 

perceelsgrenzen te vergelijken kan deze schaalvergroting 

in beeld worden gebracht. Als een pand (grotendeels) de 

historische perceelsgrenzen volgt is de kans groot dat het 

nog oude bouwmuren heeft, en dat historische balklagen, 

kappen, indelingen, trappen en afwerkingen aanwezig 

zijn. Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van een 

gedetailleerde kaart uit 1850, gemaakt door de landmeter 

J.W. Van Campen. 

De bouwhistorische verwachtingskaart
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Een kijkje in het verleden

Een belangrijke taak van de Unit Monumenten & 

Archeologie is iedereen de kans te geven kennis te maken 

met het verleden van Leiden. Daarom worden verschillende 

activiteiten op het gebied van archeologie voor het publiek 

georganiseerd. 

Een steeds terugkerende activiteit is het project Archeologie 

in de klas. Dit project is bedoeld voor leerlingen van groep 

5 tot en met 8 van de basisschool. Zij krijgen een les over 

de prehistorie, waarna de eigen docent met behulp van een 

leskist meer vertelt over de geschiedenis van de stad. In de 

leskist zitten ook allerlei opdrachten, waarbij de kinderen 

echte vondsten in handen krijgen. Eén van de opdrachten is 

bijvoorbeeld het in elkaar passen van scherven tot een hele 

pot. Op deze manier maken de kinderen kennis met het 

werk van de archeologen.

Verder opende in januari 2010 een kleine tentoonstelling 

in de hal van het Stadhuis. Enkele jaren geleden zijn bij 

opgravingen onder het Stadhuisplein, de Breestraat en 

de Vismarkt allerlei vondsten gedaan uit het verleden. 

Deze vondsten vertellen het verhaal over de geschiedenis 

van dit stukje Leiden. De geplande herinrichting van het 

Stadhuisplein bood een goede gelegenheid dit verhaal in 

beeld te brengen. Bijzondere gebruiksvoorwerpen gaven een 

indruk van het leven van de bewoners van de stad vanaf de 

13e eeuw. Ook de recentere geschiedenis kwam aan bod, 

zoals de stadhuisbrand en de bouw van het nieuwe stadhuis.

Ten slotte wordt getracht bij opgravingen rondleidingen 

te houden. In 2009 was dit het geval bij de proefsleuf 

in de kas op het monument Matilo. Tijdens de Open 

Monumentendagen werden hier vele bezoekers rondgeleid 

langs de opgraving. Zij konden met eigen ogen de 

resten zien van de muur die om het castellum Matilo lag. 

Ook werden enkele vondsten getoond die bij eerdere 

opgravingen rond het castellum gedaan zijn. Meer hierover 

valt in dit jaarverslag te lezen onder ‘Een glazen plafond 

voor Leidse archeologen’.

Tentoonstelling Stadhuisplein in Stadhuis
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Schoolgebouwen 
 onderzoek in Leiden 

De Unit Monumenten & Archeologie heeft in 2009 

onderzoek gedaan naar de scholenbouw in Leiden tussen 

1850 en 1965 en dit vastgelegd in een rapport. Met deze 

thematische aanpak volgt het steden als Amsterdam en 

Utrecht of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het 

doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken of 

en waarom scholen die geen monument zijn deze status 

verdienen. Een aantal bijzondere scholen staat op de 

monumentenlijst maar er zijn ook gebouwen die voorheen 

aan de selectie zijn ontsnapt, bijvoorbeeld de Gereformeerde 

School op de Lusthoflaan 4 (1922) met een bijzondere 

plattegrond en een indrukwekkend interieur.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek is de plaatsing van 

de gebouwen in hun cultuur- en architectuurhistorische 

context. De scholen vertellen de belangwekkende 

geschiedenis over de Leidse kinderen door de eeuwen heen. 

Het gangbare beeld van een school is dat van een gebouw 

met lokalen langs een lange gang, zoals de eerder in dit 

jaarverslag beschreven voormalige Vakschool voor meisjes 

aan het Galgewater. Maar toen in 1860 de gemeente 

Leiden de eerste scholen bouwde, waren dit zaalscholen 

met slechts één of twee lokalen waarin aan honderden 

kinderen tegelijkertijd les werd gegeven. Gaandeweg 

Trappenhuis van het schoolgebouw op  

de Lusthoflaan 4, architect: Kraan (foto: Yteke Spoelstra)

Schoolgebouw op de Oppenheimstraat 4, architect: D.L. Landman  

(foto: Yteke Spoelstra)
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Medio 2009 is de beoordelingsrichtlijn voor archeologische 

processen vastgesteld door het Centraal College van 

Deskundigen Archeologie. Daardoor is het mogelijk 

geworden voor bedrijven en gemeenten om een certificaat 

te verkrijgen voor die archeologische processen waarvoor 

geen vergunning verplicht is. Door de Unit Monumenten 

& Archeologie is hard gewerkt voor het behalen van deze 

certificering, en met succes.

 

Op 29 september zijn tijdens het congres van de Stichting 

Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer de allereerste 

certificaten uitgereikt aan 4 instellingen, waaronder de Unit 

Unit Monumenten & Archeologie gecertificeerd voor 
archeologische processen

kreeg de gezondheidszorg een steeds grotere invloed op 

de scholenbouw, dit om kinderziektes te voorkomen en te 

bestrijden. Dit leidde tot aanpassingen van de plattegronden 

en plafondhoogtes, en tot grotere lokaalramen. Daarbij 

kreeg de verfraaiing van het interieur steeds meer aandacht 

omdat hiervan een positieve invloed verwacht werd op het 

opgroeiende kind. De Wederopbouwperiode, de nieuwste 

tak in de Monumentenzorg, betekende een ware hausse aan 

nieuwe scholen. In de jaren vijftig zette architect  

D.L Landman Leiden op de kaart van de scholenbouw met 

innovatieve ontwerpen als halscholen. De scholen op de 

Boshuizerkade 119 en de Oppenheimstraat 4 van Landman 

zijn ontworpen als een weldaad voor de volksgezondheid, 

zonder gangen en met doorzonlokalen om zoveel mogelijk 

licht en lucht in de klas te creëren.

Het archeologish depot

Monumenten & Archeologie . De Unit is gecertificeerd voor 

de processen Programma van Eisen, Bureau onderzoek en 

Depotbeheer. Vooral dat laatste certificaat is bijzonder. De 

Unit Monumenten & Archeologie is de eerste, en tot nu toe 

de enige instelling die in het bezit is van deze certificering!

 

Dat is nog extra speciaal omdat het Archeologisch Centrum 

begin 2010 verhuisd is naar het Weeshuis aan de Hooglandse 

Kerkgracht. Op die plek wordt ook een gloednieuw depot 

geopend voor de bodemvondsten uit Leiden.

Weeshuis, gevels aan de binnenplaats
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e e n  g l a z e n  P l a f o n d  v o o r  l e I d s e 
a r c h e o l o g e n
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Verscholen tussen de huizen aan de Hoge Rijndijk en de nieuwbouwwijk Roomburg ligt 

een gebied waar de tijd lang stil lijkt te hebben gestaan. Dit is het archeologisch monument 

Roomburg. In de bodem liggen de overblijfselen van een compleet Romeins legerkamp: 

castellum Matilo. 

Het grondradaronderzoek wordt uitgevoerd door GT Frontline

Een glazen plafond voor Leidse 
archeologen

Een situatie als deze is zo uitzonderlijk dat het Rijk in 1978 

heeft besloten om er een archeologisch monument van 

te maken. Hierdoor kan alles wat er in de bodem ligt nog 

generaties lang bewaard blijven. Lange tijd was het dan ook 

niet mogelijk om in dit stuk van Leiden te bouwen en zelfs 

archeologen mochten er niet meer graven. Tot het najaar 

van 2009…

Op zoek naar castellum Matilo

Bij hoge uitzondering kregen archeologen van de Unit 

Monumenten & Archeologie en de Universiteit Leiden dit 

jaar toestemming om een onderzoek te doen op het terrein 

van castellum Matilo. De aanleiding voor dit onderzoek was 

dat de gemeente van het gebied een archeologisch park 

gaat maken. Het Romeinse verleden speelt in dit park een 

belangrijke rol. Zo is het de bedoeling dat het castellum in 

het park zichtbaar wordt gemaakt. De gebruikers van het 

park krijgen zo een beeld van wat er allemaal in de bodem 

ligt. Voor het maken van een dergelijke reconstructie is het 

nodig om exact te weten waar het castellum ligt. En dat was 

tot nu toe maar ten dele bekend.

Tijdens een onderzoek dat in 1999 en 2000 is gedaan, was 

vastgesteld waar een van de hoeken van het castellum lag. 

De exacte omvang van het fort was echter nog niet bekend. 

Het onderzoek in 2009 was dan ook bedoeld om ook de 

andere hoeken van het fort in kaart te brengen.

Grondradar: een nieuwe methode

Voordat de archeologen aan de opgravingen begonnen is 

er eerst een grondradar-onderzoek gedaan. Grondradar is 

een vrij jonge onderzoeksmethode waarbij de weerstand 

van de bodem wordt opgemeten. Verschillen in weerstand 

Chrystel Brandenburgh

zijn bijvoorbeeld te verwachten tussen muren (hoge 

weerstand) en grachten( lage weerstand). De verwachting 

was dat met deze methode de muren en grachten van het 

castellum Matilo in kaart konden worden gebracht. Het 

onderzoek in Matilo is uitgevoerd door het bedrijf dat o.a. 

verantwoordelijk was voor het inmeten van een Romeins 

badhuis en een castellumterrein in Utrecht. Helaas was het 

niet mogelijk het hele castellum-terrein met deze methode 

te onderzoeken omdat delen nog in gebruik waren als kas of 

moestuin. Desalniettemin waren de resultaten veelbelovend: 

aan de oostzijde van het terrein werd een aantal gebieden 

gevonden met uitzonderlijk hoge weerstanden. Hiervan 

werd verwacht dat ze overblijfselen van het castellum waren.
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Het booronderzoek

Al snel volgde een booronderzoek om te controleren wat 

er in het grondradaronderzoek precies was waargenomen. 

Het bleek dat de sporen behoorlijk veel Romeinse vondsten 

bevatten. De diepte en vulling van de sporen leek veel op 

wat al eens eerder aan de andere kant van het castellum 

was opgegraven: een met puin opgevulde gracht. Het was 

dan ook naar verwachting niet de muur van het castellum 

die tijdens het grondradaronderzoek was gezien, maar 

waarschijnlijk een van de grachten die rondom het fort 

lagen.

Zweten en graven in een kas

Al met al was dit voldoende aanleiding om heel gericht 

met een proefsleuf de buitenste gracht en muur van het 

castellum op te gaan zoeken. De meest ideale plaats om 

dit te doen was in een van de kassen die nog in het gebied 

staan. Hier was voldoende ruimte om twee sleuven te 

graven. Last van regenwater was er niet, het glazen dak 

beschermde tegen dergelijke overlast. Maar het maakte het 

werk wel onverwacht warm en zwaar, op de warmste dagen 

steeg het kwik tot grote hoogten. 

De resultaten overstegen de verwachtingen echter ook. 

Al heel ondiep kwamen de eerste Romeinse sporen aan 

het licht. Op een dieper niveau, er zijn in totaal 7 niveaus 

opgegraven, werden meerdere grachten en de fundering 

van de muur van het castellum gevonden. De grachten 

behoren tot opeenvolgende fasen van het fort. In de meer 

dan 200 jaar dat castellum Matilo in gebruik was, is er 

Medewerkers van de Unit Monumenten en Archeologie voeren een 

booronderzoek uit in de kas
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waarschijnlijk vrijwel continu aan gebouwd en verbouwd. 

Muren werden vernieuwd, eerst in hout en later in steen, 

poorten gebouwd en grachten opnieuw uitgegraven.  

Al deze bouwfasen liggen min of meer op elkaar. Af en toe 

werd een muur of gracht een paar meter opgeschoven, 

maar al met al veranderde het fort niet ingrijpend van 

omvang. De muurfundering die gevonden is, behoort 

tot een van de fases waarin het castellum in steen was 

opgebouwd. Deze muur is in het verleden tot en met de 

fundamenten gesloopt, zodat er alleen een spoor gevuld 

met puin en cementbrokken over was. Onder dit puinpakket 

was een dicht grid van houten heipalen nog aanwezig.

Een van de belangrijkste inzichten van de opgraving heeft te 

maken met de ligging van het castellum. Het castellum ligt, 

zoals de meeste castella in West-Nederland op een kruispunt 

van de Rijn en een zijrivier. In Leiden is dat het kanaal van 

Corbulo. Castella liggen normaliter met hun lange zijde 

direct aan de Rijn. Matilo leek echter vrij ver van de Rijn af te 

liggen en het leek daarmee meer georiënteerd op het kanaal 

van Corbulo dan op de Rijn. Tijdens de opgraving werd 

duidelijk waarom men in die tijd voor deze plek gekozen 

heeft. Alhoewel de hoofdgeul van de Rijn ongeveer 100 

meter van het castellum aflag, stond het castellum letterlijk 

met zijn voeten in het water. De uiterwaard van de Rijn 

liep tot aan het castellum en een zijgeul van de rivier, die 

regelmatig onder water gestaan moet hebben, stroomde 

vlak langs de muur van het fort. De oever van de geul was 

verstevigd met beschoeiingen en een puinpakket. In de geul 

zijn allerlei vondsten aangetroffen waaronder botten en 

stukken van leren schoenen.

Ook de omvang van het fort spreekt tot de verbeelding. 

Castellum Matilo blijkt een stuk smaller, maar ook langer te 

zijn dan verwacht. Met een omvang van 1,4 ha is het een 

van de grootste castella van de regio, wat het belang van dit 

castellum op het kruispunt van twee watertransportroutes 

onderstreept.

Enorme publieke belangstelling

Een opgraving op een Romeins castellum mag zich 

verheugen in grote belangstelling. Vanwege de besloten 

locatie in de kas, is ervoor gekozen om op vaste tijdstippen 

rondleidingen te verzorgen. Vooral tijdens de Open 

Monumentendagen trok de opgraving grote aantallen 

bezoekers. Alhoewel de opgravingput klein was en de 

sporen voor een leek vaak moeilijk te zien, laat het verhaal 

van castellum Matilo zich met behulp van vondsten, 

afbeeldingen en een enthousiaste gids goed vertellen.  

Dit toont des te meer dat erfgoed in Leiden leeft!

Grote belangsstelling bij jong en oud tijdens de 

Open Monumentendagen
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Ontwerp voor het archeologisch park Matilo
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Adviezen en vergunningen

 Realisatie 2008 Begroting 2009 Realisatie 2009

Aanvragen monumentenvergunning 213 - 179

Verleende monumentenverguningen 144 100 126

Geweigerde monumentenvergunningen 14 15 2

Vervallen monumentenvergunningen 37 - 55

Monumentenvergunningen behandeld voor Katwijk - - 13

Afgedaan met toestemmingsbrief 2 - 27

Archeologische toets bouwaanvragen 47 - 109

Advies aanlegvergunning archeologie noodzakelijk 18 - 29

Verleende aanlegvergunningen archeologie 0 - 3

Geweigerde aanlegvergunningen archeologie 0 - 0

Vervallen aanlegvergunningen archeologie 0 - 2

In de behandeling van de bouwplannen door de adviseurs 

van Unit Monumenten & Archeologie was een kleine 

afname te zien; mogelijk veroorzaakt door de kredietcrisis. 

In totaal werden 179 monumentenvergunningen 

aangevraagd. Doordat de afgelopen jaren bij ieder nieuw 

bestemmingsplan de aanlegvergunning voor archeologie is 

opgenomen, steeg het aantal voor de archeologie getoetste 

bouwplannen juist flink. Bij 29 bouwplannen bleek een 

aanlegvergunning voor archeologie noodzakelijk. In het 

kader van de regionale samenwerking behandelde de Unit 

Monumenten & Archeologie 13 monumentenvergunningen 

voor de gemeente Katwijk.

Onderzoek

 Realisatie 2008 Begroting 2009 Realisatie 2009

Bouwhistorische opnames bij gebieds- en 

objectgerichte ontwikkelingen 88 90 41

Archeologische acties (o.a. grondradaronderzoek, 

proefboringen, proefsleuf en volledige opgraving) 10 15 18

Panden die op hun oorspronkelijke kleurstelling 

zijn onderzocht 48 - 72

Onderzoeken naar de historische verschijningsvorm 

van winkelpuien 52 - 51

Het aantal bouwhistorisch opnames lag in 2009 beduidend 

lager dan begroot. Dat was het gevolg van het feit dat de 

bouwhistorische capaciteit meer is ingezet op de realisatie 

van de bouwhistorische verwachtingskaart en Blaeu Digitaal, 

de film waarin de kaart van Blaeu (1649) driedimensionaal 

is gemaakt. Beide producten verschenen in de publicatie 

Ongekend Leiden, het verleden van Leiden in kaart. 

Daarnaast zijn er diverse lezingen gehouden en publicaties 

verschenen. 

Er zijn 18 archeologische acties op locatie uitgevoerd onder 

regie van het Archeologisch Centrum. Zo is bijvoorbeeld 

behulp van grondradaronderzoek en proefsleuven in 

Roomburg de oorspronkelijke contour van het Romeinse 

castellum Matilo vastgesteld. 

In het kader van de projecten historische kleuren en 

historische winkelpuien – beiden onderdeel van Programma 

Binnenstad – zijn in opdracht van de Unit Monumenten & 

Archeologie kleur- en 51 winkelpuionderzoeken uitgevoerd. 
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Publieksparticipatie

 Realisatie 2008 Begroting 2009 Realisatie 2009

Aantal bezoekers tentoonstelling Monumenten & Archeologie 0  0 0

Aantal bezoekers Open Monumentendagen 15.000 13.000 15.000

Aantal bezoeken aan opengestelde panden - - 59.657

Aantal lessen met archeologische leskist 22 - 32 

Vanwege de tijdelijke huisvesting van het Archeologisch 

Centrum in de voormalige brandweerkazerne aan de 

Langebrug is er in 2009 geen tentoonstelling georganiseerd. 

Wel is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de 

tentoonstelling in het gerestaureerde Weeshuis aan de 

Hooglandse Kerkgracht, dat sinds maart 2010 weer het 

onderkomen is van het Archeologisch Centrum. Ook is de 

kleine tentoonstelling Brandend Middelpunt georganiseerd 

in het stadhuis, over de geschiedenis van het gebouw en zijn 

omgeving.

Leiden op de kaart was het thema van de Open 

Monumentendagen op 12 en 13 september. Gedurende het 

weekeinde werd het aantal bezoeken aan de opengestelde 

monumenten gemeten: 59.657. Indien iedere bezoeker 

vier monumenten bezoekt, dan was het aantal bezoekers 

ongeveer 15.000. 

In het kader van de Open Monumentendagen bracht de 

Unit Monumenten & Archeologie de eerder genoemde 

publicatie Ongekend Leiden uit. De daartoe behorende film 

Blaeu Digitaal werd in het weekeinde op een groot scherm 

in de Leidse Schouwburg vertoond en trok ongeveer 3000 

toeschouwers.

Bescherming

 Realisatie 2008 Begroting 2009 Realisatie 2009

Aantal gemeentelijke monumenten 1.446 1.500 1.449

Percentage van de ruimtelijke ontwikkelingen waarin 

een cultuurhistorische paragraaf is opgenomen 60% 60% 25-100%

Percentage van de bestemmingsplannen waarin een 

cultuurhistorische paragraaf is opgenomen 70% 75% 25-100%

In 2009 zijn slechts enkele nieuwe monumenten 

toegevoegd. Ook is het gemeentelijke monument 

Volkspark de Leidse Hout uitgebreid. In verband met 

de beschikbare capaciteit bij het secretariaat van de 

Monumentenselectiecommissie is de aanwijzingsprocedure 

van een groot aantal singelpanden doorgeschoven naar 

begin 2010. 

Het percentage bestemmingsplannen met een 

cultuurhistorische paragraaf vergt enige toelichting. Ten 

behoeve van een beter inzicht wordt een onderscheid 

gemaakt: bestemmingsplannen met een archeologische 

onderlegger, bestemmingsplannen in beschermd 

stadsgezicht en in overige gebieden. Door de Wet op 

de archeolgische monumentenzorg (Wamz) geldt de 

wettelijke verplichting om archeologische waarden een 

plaats te geven in bestemmingsplannen. De afgelopen 

jaren – ook in 2009 – is in ieder nieuw bestemmingsplan 

de archeologie opgenomen. Eind 2009 is een ontwerp-

paraplubestemmingsplan voor de archeologie ter inzage 

gelegd. Indien het paraplubestemmingsplan in 2010 

door de Raad wordt vastgesteld is het percentage 

bestemmingsplannen met een archeologische onderlegger 

in een keer 100%.

Alle bestemmingsplannen in beschermd stadsgezicht 

(zowel het huidige beschermde gezicht Binnen de Singels 

als het toekomstige gezicht Zuidelijke Schil) hebben 

een cultuurhistorische paragraaf: een ‘ter bescherming 

strekkend’ bestemmingsplan is hier een wettelijke 

verplichting. Eind 2009 werd het bestemmingsplan Zuidelijke 

Schil vastgesteld. Van de overige bestemmingsplannen heeft 

ongeveer 25% een cultuurhistorische paragraaf (afgezien 

van de archeologie).
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Het percentage ruimtelijke ontwikkelingen met een 

cultuurhistorische paragraaf (in brede zin) vergt eveneens 

een verdere verklaring. Dit percentage heeft betrekking 

op ruimtelijke projecten, van gebiedsontwikkelingen tot 

herbestemmingsprojecten. Ten behoeve van een beter 

inzicht wordt een onderscheid gemaakt: binnen (huidig 

en toekomstig) beschermd stadsgezicht en daarbuiten. 

De prioriteit lag ook in 2009 bij ontwikkelingen in de 

(toekomstige) beschermde gezichten. Het percentage van 

alle ruimtelijke ontwikkelingen met een cultuurhistorische 

input betreft indicatief circa 90% (afgezien van de 

wettelijke verplichting voor archeologie; dit betreft 100%). 

Voorbeelden zijn ontwikkelingen op historische locaties in de 

binnenstad zoals de Aalmarkt en muziekcentrum De Nobel. 

In de gebieden buiten de (toekomstige) beschermde 

stadsgezichten is het percentage van alle ruimtelijke 

ontwikkelingen met een cultuurhistorische onderlegger 

ongeveer 25%. Voorbeelden uit 2009 zijn: de Kooi (met 

een cultuurhistorische waardenkaart), archeologisch park 

Matilo bij Roomburg, het Boerhaaveterrein en Naturalis 

(gebiedsontwikkeling).

Subsidie

 Besteding 2008 Budget 2009 Besteding 2009

Subsidie Op Termijn 146.025,16 190.000 + 59.000 GSB (t/m 2009) 142.690,45

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld - 310.000 374.215,82

In april is de Subsidieregeling Monumentale Onderdelen 

in de Openbare Ruimte (SMOOR) omgevormd tot de 

Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (SHS) en uitgebreid 

met de subsidiecategorieën historische kleuren op gevels, 

reconstructie historische winkelpuien en verbetering 

gevelreclame. In deze categorieën werden respectievelijk 

44, 14 en 2 beschikkingen afgegeven. Voor herstel van 

monumentale onderdelen in de openbare ruimte (stoepen, 

hekwerken, pompen etc.) zijn ook 2 beschikkingen 

afgegeven. 

De SHS was erg populair en daarom was er een 

overbesteding. Het tekort is aangevuld uit de 

cascorestauratieregeling Subsidie Op Termijn (SOT). 

Onder de werking van deze regeling zijn 7 beschikkingen 

afgegeven.
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Verre verleden

De Leidse Burcht is vermoedelijk aan het eind van de 

9de eeuw ontstaan als een ringwalburcht. Na enige tijd 

werd deze omgevormd tot een motte, een door mensen 

opgeworpen heuvel, van ongeveer 5 meter hoog. Hierop 

volgden drie verhogingen totdat er rond het jaar 1000 een 

negen meter hoge heuvel stond, vermoedelijk bekroond met 

een houten palissade. Rond 1150 vond de laatste verhoging 

tot het huidige niveau plaats, waardoor de motte één van de 

grootste van Nederland is.

Het huidige bouwwerk op deze indrukwekkende motte 

bestaat uit een ronde weermuur van tufsteen met 

schietgaten en kantelen. Aan de binnenzijde loopt een 

weergang op bakstenen spaarbogen. Bij de oorspronkelijke 

De afgelopen jaren is de Burcht scheuren gaan vertonen. Om te achterhalen welke 

bewegingen de Burcht precies doen scheuren is de staat en historie van het bouwwerk 

onderzocht. Nieuwe metingen en innovatief morteldateringsonderzoek geven nieuwe 

inzichten en een baanbrekende datering voor de bouw van de ringmuur.

opzet behoort een kleine toegangspoort aan de westzijde, 

een vierkante toren aan de oostzijde, een toilet in één van 

de poeren aan de zuidzijde en een vrijstaande waterput. 

Aangezien de weergang van baksteen is en de schietgaten 

originele bakstenen ontlastingsbogen hebben moet deze 

ringmuur omstreeks 1200 gebouwd zijn. Volgens de laatste 

bouwhistorische inzichten komt baksteen namelijk pas 

omstreeks 1200 voor het eerst in Nederland voor. In de 

ringmuur van de Burcht is een dunnere geheel tufstenen 

muur opgenomen, die wel gekoppeld kan worden aan de 

midden 12de-eeuwse datering van de huidige heuvelhoogte.

In 1651 kocht de stad Leiden de Burcht van de laatste 

burggraaf en maakte er een recreatiepark van. De stad was 

zich bewust van de historie van de plek en onderhield het 

geheel goed. Daarbij waren soms ingrijpende herstellingen 

nodig, die nu het beeld bepalend. De hoofdvorm van de 

ringmuur is 13de-eeuws, maar alleen de binnenzijde vertoont 

nog origineel middeleeuws werk. 

Uitzonderlijke uitkomsten

Ook nu is er weer onderhoud nodig. Om hierover goede 

besluiten te kunnen nemen is door de Unit Monumenten 

& Archeologie uitgebreid onderzoek gedaan. Allereerst is 

de bouwtechnische staat van muur en heuvel onderzocht. 

Daarnaast is zeer uitgebreid archiefonderzoek gedaan om 

de lotgevallen van de Burcht én de onderhoudsgeschiedenis 

van de ringmuur te achterhalen. Ten slotte hebben 

archeologen de funderingen blootgelegd voor onderzoek 

en bouwhistorici gingen de historie van de ringmuur na, 

met opmerkelijke resultaten. De Burcht is nagemeten en het 

blijkt dat de ringmuur exact rond is geweest. De cirkelvorm 

De Burcht in beweging

Maquette van de Burcht in het begin van de 13e eeuw

Edwin Orsel
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werd eenvoudig uitgezet op de platte bovenzijde van de 

motte. Latere verzakkingen en herstellingen hebben vooral 

voor de vervormingen gezorgd. Een exacte ronde vorm kan 

eigenlijk alleen als deze nieuw wordt gebouwd. Het oudere 

muurwerk dat is opgenomen in de ringmuur kan dus slechts 

een klein gedeelte zijn, wat behouden kon blijven omdat het 

paste in de nieuwe ringmuur.

Onderdeel van het bouwhistorisch onderzoek was een 

poging om de originele delen van de ringmuur te dateren 

op basis van de gebruikte mortel. Deze voor Nederland 

nieuwe dateringsmethode is gebaseerd op C14-datering 

van de gebonden koolstof in kalkmortels. Ter referentie 

zijn ook monsters genomen van het hoogkoor van de 

Pieterskerk, dat dendrochronologisch hard is gedateerd op 

1405 ± 6 jr. De monsters zijn genomen en geprepareerd 

door de Universiteit van Abo (Finland) en gedateerd door 

de Universiteit van Aarhus (Denemarken), die in een 

samenwerkingsproject de C14-morteldatering ontwikkelden. 

Een probleem was dat het project tot nu toe alleen 

kalkmortels van natuursteen had gedateerd. De mortels in 

Leiden zijn van schelpkalk en zouden hierdoor een zeer oude 

datering van een schelp kunnen opleveren. Deze elementen 

Satellietfoto van de Burcht en omgeving

bleken echter goed te isoleren. De morteldatering van de 

Pieterskerk leverde een bepaling van de ouderdom op tussen 

1390 en 1460 (95% zekerheid). Dit is een betrouwbare 

datering gezien de dendrochronologische datering van 

1405 ± 6 jr. Gelukkig kwamen ook uit de mortelmonsters 

van de Burcht een datering en wel met een heel verrassend 

resultaat: één monster van de ringmuur van de Burcht 

dateert tussen 1225 en 1295 (95,4% zekerheid), een 

ander dateert tussen 1260 en 1285 (68,2% zekerheid). De 

lagere zekerheid maakt deze laatste datering wat minder 

betrouwbaar, maar valt wel binnen de meer betrouwbare 

ruimere datering en zou deze dus verder begrenzen. 

Deze dateringen liggen dus opvallend later dan vermoede 

bouwdatum van rond 1200 voor de ringmuur en geven 

hiermee een nieuwe dimensie aan de Burcht.

Wie van de drie?

In relatie met de stadsgeschiedenis kan door de nu 

geïnterpreteerde bouw van de ringmuur tussen 1225 en 

1295 voorzichtig worden geconcludeerd dat de belegering 

van de Burcht in 1204 tijdens de Loonse oorlog (1203-1213) 

behoorlijk verwoestend was. Pas na 1225 moet de Burcht 

dan zijn herbouwd in een volmaakte cirkelvorm. De ronde 
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vorm heeft een symbolische betekenis als de perfecte vorm, 

voorbehouden aan de adel van het allerhoogste sociale 

niveau. In de kastelenbouw was de toepassing van een 

motte met ringmuur na 1225 echter behoorlijk ouderwets, 

voor het bouwen in tufsteen gold hetzelfde. Baksteen werd 

vanaf het begin van de 13de eeuw hét bouwmateriaal, zo 

bouwde de graaf waarschijnlijk tussen 1183 en 1199 het 

Leidse Gravensteen al in baksteen, net als zijn iets latere 

residentie in Den Haag. 

De herbouw van de Leidse Burcht in conservatieve ronde 

vorm en tufsteen kan opgevat worden als een doelbewuste 

poging het historische stamslot van de graven van Holland 

te herscheppen. Hiermee legitimeerde de bouwheer zijn 

hoge status die gegrond was op zijn aanzienlijke afkomst en 

de belangrijke historie van het grafelijke geslacht. 

Op basis van de nieuwe datering van 1225-1295 kunnen er 

drie gegadigden onder de Hollandse graven als mogelijke 

bouwheer worden aangewezen, te weten Floris IV (1222-

1234), Willem II (1234-1256) of Floris V (1256-1299). Voor 

de hand ligt te veronderstellen dat zo snel mogelijk na de 

verwoesting van 1204 tot herbouw is overgegaan. Dat dit 

onder Floris IV gebeurde is echter minder waarschijnlijk 

vanwege de verplaatsing in 1230 naar een nieuwe residentie 

in Den Haag waardoor Leiden aan betekenis inboette. 

Voor Willem II en Floris V gold beide dat deze met Leiden 

verbonden waren door hun veronderstelde geboorte op 

het grafelijke hof. Willem II stond in hoog aanzien als graaf 

van Holland en werd bovendien in 1247 tot Rooms koning 

gekozen, bevestigd door een sterk gesteunde herverkiezing 

in 1252. Deze benoeming kan aanleiding zijn geweest het 

voorvaderlijke stamslot te herbouwen. 

Maar binnen het tijdvak komt Floris V het meest in 

aanmerking als bouwheer van de ringmuur. Dit wordt onder 

voorbehoud bevestigd door de morteldatering van 1260-

1285. De dynastieke activiteiten die deze graaf ontplooide 

ondersteunen deze toeschrijving. 

Floris V had een sterke relatie met het Engelse koningshuis. 

Om die banden te verstevigen voerde hij een actieve 

huwelijkspolitiek door zijn dochter en zoon te laten verloven Faseringstekening van de Burcht

Het nemen van de monsters voor de morteldatering
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Floris IV

Willem II

Floris V

en trouwen met kinderen van de Engelse koning Edward I.

Zelf maakte hij aanspraak op de Schotse troon, reden 

waarom hij de imposante Grote Zaal, de huidige Ridderzaal, 

te Den Haag bouwde (dendrochronologische datering 

1288 ±6jr.). Hiervan wordt aangenomen dat dit een kopie 

is van de laat 11de-eeuwse Westminster Hall in Londen, 

het centrum van de Engelse koninklijke macht. De gevel 

van de Haagse paleisaula bevat bovendien verwijzingen 

naar de specifieke architectuur van de paleiskapellen van 

de Franse koningen en de kathedraal van Salisbury (1218-

1266). En ook op het gebied van de kastelenbouw bestaan 

overeenkomsten met Engeland. Edward I staat bekend om 

zijn bouw van dwangburchten in het veelvuldig bevochten 

Wales, om dit door hem veroverde gebied te kunnen blijven 

beheersen. 

Floris V deed precies hetzelfde met het door hem veroverde 

West-Friesland. Zijn vader Willem II had ook geprobeerd 

dit te veroveren, maar was in 1256 door de Friezen bij 

Hoogwoud gedood. Tussen 1282 en 1287 bouwde Floris V 

in West-Friesland 4 of 5 bakstenen dwangburchten in een 

moderne vierkante vorm. Hij stuurde zelfs in 1282 een brief 

naar Edward I waarin hij de aanval en de bouw van burchten 

beschreef. Symboliek was blijkbaar voor Floris belangrijk 

en werd doelbewust toegepast om aan te geven dat het 

Floris IV, Willem II en Floris V uit een serie van 35 ontwerpen voor  

de door Willem Thybaut in 1587 en 1588 geschilderde vensters van de Doelen (foto: RAL)

Hollandse gravenhuis op hetzelfde sociale niveau stond 

als het Engelse koningshuis. Een historiserende herbouw 

van een groots grafelijk stamslot in Leiden zou hiervan het 

hoogtepunt kunnen zijn. Aangezien Floris V pas in 1277 

effectief aan de macht kwam, moet de herbouw bij deze 

hypothese tussen 1277 en 1285 liggen. 

Slot

Het nieuwe onderzoek uitgevoerd door de Unit 

Monumenten & Archeologie heeft tot opmerkelijke 

resultaten geleid. De bouwhistorische documentatie maakt 

allereerst precies duidelijk wat origineel middeleeuws 

muurwerk is. Verder staat vast dat de Burcht als een exacte 

cirkel was uitgezet. Ten slotte kan met behulp van de 

morteldatering, een noviteit in Nederland, de ringmuur 

worden gedateerd tussen 1225 en 1295. Een doelbewust 

herbouw van het voorvaderlijke stamslot als legitimering 

van de dynastiek aanspraken door de graven van Holland 

kan een verklaring vormen voor deze nieuwe datering, die 

later ligt dan tot op heden werd aangenomen. Vanwege 

de relatie met het Engelse koningshuis van Floris V en 

diens gebruik van de Engelse symboliek ligt deze graaf als 

bouwheer het meest voor de hand, wat bevestigd wordt 

door de tweede morteldatering van 1260-1285.
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Het Snouck Hurgronje Huis aan het Rapenburg 61 is 

vernoemd naar de laatste bewoner, Christiaan Snouck 

Hurgronje (1857-1936), islamkenner en hoogleraar.  

Het behoud ervan was de reden dat het in 1937 aan de 

stichting Leids Universitair Fonds werd verkocht. Recentelijke 

maakten onderhoudswerkzaamheden bouwhistorisch 

onderzoek mogelijk dat een aanvulling vormt op de 

bouwgeschiedenis van het huis.

In de 15de eeuw maakte dit perceel deel uit van een groot 

ridderbezit dat zich uitstrekte van Rapenburg 59 tot en met 

63. Via een poort aan het Rapenburg kreeg de bezoeker 

toegang tot een plein. Hier domineerde een traptoren, 

gebouwd in de hoek van een L-vormig gebouw. Het gaat 

om een zogenaamd hofhuis, een voor Leiden zeldzaam 

woningtype. Dit middeleeuwse gebouw is in hoofdlijnen 

nog bewaard. In 1622 werd het riddergoed opgesplitst, na 

de verkoop kwamen zowel een gedeeltelijke bebouwing 

van het voorplein als een achterhuis tot stand. Bij een 

Dit complex aan het Rapenburg is een bonte verzameling 

van gebouwen die een fraaie afspiegeling vormen van de 

ontwikkeling van de universiteit op deze plek. Die begon 

met de ingebruikname door de nog jonge universiteit na een 

verbouwing in 1581 van de voormalige kloosterkapel van de 

Witte Nonnen uit 1507. 

Talloze verbouwingen en uitbreidingen volgden. Zoals 

bijvoorbeeld de incorporatie van de buurpanden aan het 

Rapenburg en de bouw van de vleugel uit 1899 aan de 

Nonnensteeg van architect Van Lokhorst. Daaraan kan als 

laatste de drie jaar durende en in augustus 2009 voltooide 

verbouwing en restauratie worden toegevoegd. 

Uitgangspunt bij de verbouwing was de omvorming van het 

enigszins verloederde en kleurloze complex tot representatief 

centrum van de Universiteit Leiden. Ingrepen in het 

labyrintische complex waren noodzakelijk om gewenste 

verbouwing in 1656 ontstond daarna een tweebeukig 

huis. Eigenaar en burgemeester Van Heemskerk gaf in 

1701 opdracht tot een volgende verbouwing. De nieuwe 

lijstgevel was een ontwerp van de bekende architect Jacob 

Roman, zeldzaam is dat de tekeningen hiervan bewaard 

zijn gebleven. De gevel werd voor de oudere bouwdelen 

geplaatst, waardoor de linker gangmuur voor een raam 

is komen te staan. Verder werd het hele gebouw onder 

één nieuwe kap gebracht. Het huis kreeg een voor die tijd 

gebruikelijke indeling: een centraal gelegen gang met aan 

weerszijde de vertrekken.

In 1764 volgde een verfraaiing van het gebouw, waaronder 

de gevel, in rococostijl. Het balkon uit 1701 bleef echter 

wel bewaard. Van deze laatste modernisering is een 

kamerontwerp overgeleverd waarop meerdere varianten 

te zien zijn waaruit de opdrachtgever kon kiezen. Ondanks 

latere moderniseringen blijkt veel van de 18de eeuwse 

afwerking te zijn behouden.

De groei van 

Rapenburg 61

voor 1612

1622 1701

1656

Academiegebouw verschiet van kleur

Wonen op stand door de eeuwen heen
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Restauratieplannen voor Oude Singel 112 waren aanleiding 

voor een bouwhistorisch onderzoek. Het pand bestaat 

uit twee oudere huizen, die in de 19de eeuw werden 

samengevoegd. De bebouwing is ontstaan na de stadsuitleg 

van 1611, waarna de stad de kavels uitgaf. Veel kavels 

werden door timmermannen en metselaars, als kleine 

projectontwikkelaars, aangekocht en bebouwd. Er waren 

ook ontwikkelaars die meerdere aaneengesloten kavels 

kochten en die herverdeelden in meerdere huizen. Zo kocht 

timmerman Cornelis Gysbrechtsz. van Groenendaal twee 

kavels en verdeelde deze in drieën, te weten Oude Singel 

104, 106 en 108. Dit blijkt ook het geval te zijn geweest bij 

Oude Singel 112. Jacob Cornelisz. de Haes kocht in 1611 

twee percelen van 24 vierkante roeden die tot de duurste 

kavels van het bouwblok behoorden, elk voor het bedrag 

van 1814 guldens. Uit de huidige bebouwing blijkt dat hij 

daar geen twee, maar drie huizen bouwde. Het linker smalle 

pand is Oude Singel 110. Het middelste en rechter pand 

vormen samen Oude Singel 112. Dat de panden in één keer 

zijn gebouwd blijkt uit de achtergevels, die doorlopend zijn 

gemetseld, en de kapconstructies. Deze constructies zijn 

zo vormgegeven dat alleen aan de buitenzijde, dus links en 

rechts in de linker- en rechterkappen, gekromde spantbenen 

staan. De andere (rechte) spantbenen zijn geplaatst op de 

borstweringen. De drie nieuwe huizen waren uitgevoerd met 

de populaire ‘standaard’ opzet van het Leidse woonhuis, 

met voor- en achterkamer en daartussen een bedstede- en 

trapzone. Langs de achterkamer liep een gang naar een 

achteruitbouw of een los achterhuis. Het voorste gedeelte 

was waarschijnlijk bedoeld als bedrijf aan huis en de rest 

voor bewoning.

Projectontwikkeling in de vroege 17de eeuw

activiteiten als oraties, promoties en afscheidscolleges  

op een ordentelijke wijze te kunnen laten plaatsvinden.  

Het accent bij de restauratie lag vooral op het herstel van de 

vaak zeer ernstige bouwkundige gebreken. Vanwege de 

gewenste representativiteit is bijzonder veel aandacht 

besteed aan de afwerking van het (historische) interieur. Een 

uitgebreid kleuronderzoek, vormde hiervoor de basis. Met 

veel geduld en vakmanschap zijn in verscheidene vertrekken 

delen van historische afwerklagen blootgelegd. In enkele 

gevallen boden deze zelfs voldoende informatie om tot 

reconstructie van de schildering over te gaan. Een voorbeeld 

hiervan is het muurwerk uit de tijd van Van Lokhorst in het 

Klein Auditorium op de verdieping in de voormalige 

kloosterkapel. De resultaten van het kleuronderzoek zijn niet 

alleen ingezet om tot dergelijke reconstructie over te gaan 

maar hebben ook tot inspiratie gediend voor de kleurrijke 

afwerking van de overige vertrekken. Dit heeft niet 

uitsluitend bijgedragen aan een fraai en representatief beeld 

maar ook aan de onderlinge samenhang van het interieur 

van de verschillende gebouwen.

Detail van de blootgelegde en gereconstrueerde schildering 

in het Klein Auditorium

Dwarsdoorsnede kapconstructie van de panden
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belangstelling op de kant getakeld. Het betreft hier een 

zogenaamde pelsteen, die gebruikt werd om gerst te 

ontdoen van het kaf. 

In juli kwam opnieuw een molensteen boven water, ditmaal 

ter hoogte van Utrechtse Veer 28c. Deze steen is een 

zogenaamde maalsteen. Het formaat doet vermoeden dat 

de steen in een handmolen of een rosmolen gebruikt is. 

Degelijke molens kwamen voor in grutterijen. Op de hoek 

waar de Waardgracht de Nieuwe Rijn raakte stond in de  

18e eeuw zo’n grutterij, mogelijk is de steen daar gebruikt.

Behangsels zijn fraaie, maar kwetsbare onderdelen in het 

interieur. Een bijzondere en zeer zeldzame uitvoering is 

die waarbij het behang op een scharnierend spanraam 

is aangebracht. Hiervan zijn in Leiden een viertal resten 

aangetroffen. Hogewoerd 33a had in de achterkamer op de 

begane grond een behangsel van omstreeks het derde kwart 

van de 18de eeuw. Een scharnier hiervan is nog aanwezig 

in de collectie van de Stichting Historische Behangsels en 

Wanddecoraties in Utrecht. In deze collectie bevindt zich 

ook een laat 18de-eeuws papierbehangsel uit Rapenburg 

In het kader van het onderhoud van de Leidse vaarwegen 

vinden door het Hoogheemraadschap Rijnland momenteel 

baggerwerkzaamheden plaats. Daarbij is de kans groot 

dat archeologische vondsten worden aangetroffen. 

Reden waarom de Unit Monumenten & Archeologie de 

werkzaamheden goed in de gaten houdt. In april 2009 

werd gemeld dat een molensteen was opgebaggerd nabij 

de volière in het plantsoen. De steen werd onder grote 

Molensteen wordt opgebaggerd

42, waar ook scharnierende spanramen zijn aangetroffen. 

Verder had Breestraat 72 in de voor- en achterkamer op de 

begane grond scharnierende spanramen, vermoedelijk uit 

het tweede kwart van de 18de eeuw. 

Ten slotte had ook Oude Singel 6 restanten van vermoedelijk 

18de-eeuwse weg- en opklapbare spanramen in de voor- als 

in de achterkamer. Bijzonder was dat een spanraam niet 

opklapte, maar kon draaien. De gevonden (restanten van) 

scharnierende spanramen lijken te dateren uit de 18de eeuw. 

Waarom ze kunnen scharnieren is onbekend.  

Molenstenen boven water

Op- of wegklapbaar behang in Leiden,
een spannende uitvoering van spanramen
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Het Catharinagasthuis werd aan het eind van de 13de eeuw 

gesticht op de plek van de Waalse kerk aan de Breestraat. 

Het gasthuis had de opvang en verzorging van zwervers en 

bedelaars als taak. De instelling voorzag in een behoefte en 

door aankoop van percelen kon het flink uitgroeien.  

Pas in de 19de eeuw werd het opgeheven. Met de uitvoering 

van de plannen voor nieuwbouw van de stadsgehoorzaal 

kon archeologisch en bouwhistorisch onderzoek op het 

gasthuisterrein plaats vinden. Hierbij werd onder de 

voormalige Aalmarktschool de fundering opgegraven van 

een gasthuisvleugel. In Aalmarkt 11 werd bouwhistorisch 

aangetoond dat hier een deel van die vleugel nog tot de 

nok overeind staat. In de archieven van het gasthuis werden 

vervolgens de rekeningen aangetroffen van de bouw van 

een deel van de vleugels uit het midden van de 15de eeuw. 

De wijze waarop de gegevens van deze onderzoeken op 

elkaar aansluiten is opmerkelijk. Zo staan in de rekeningen 

van 1455 72 stucs elsenhouts om dat fondement mede 

te heyen. Deze funderingspalen van elzenhout zijn bij de 

opgraving in de fundering aangetroffen. In de rekeningen 

worden verder de verwerkte materialen genoemd, zoals 

baksteen en eikenhout, en de betaling aan werklui zoals 

timmerlieden en metselaars. De materialen zijn bij het 

bouwhistorisch onderzoek in Aalmarkt 11 aangetroffen, 

met een dendrochronologische datering van 1455. Het 

gecombineerde onderzoek maakte samen met historische 

afbeeldingen duidelijk hoe er werd gebouwd in het midden 

van de 15de eeuw. Om dit in beeld te brengen is een 

maquette vervaardigd die dit bouwproces van fundament 

tot afgewerkt gebouw laat zien en beleven. Deze 

maquette zal tentoongesteld worden in het pas geopende 

Archeologisch Centrum.

Maquette van de bouw van de Aalmarktvleugel van het 

Catharinagasthuis in 1455 (foto: Karin van de Berg)

Wellicht zijn ze opklapbaar om er achter te kunnen reinigen, 

of om de kwetsbare (papieren) behangsels onzichtbaar 

aan de achterzijde te kunnen repareren. Mogelijk zijn kou, 

vocht of dergelijke van invloed geweest voor de keuze. 

Tot slot zou ook eenvoudiger bevestiging of plaatsing een 

overweging geweest kunnen zijn. Al met al lijken reparatie 

en plaatsingsoverwegingen de meest logische redenen, maar 

over scharnierende spanramen is het laatste woord nog niet 

geschreven.

Het Catharinagasthuis aan de Aalmarkt

Restant van spanraam in Oude Singel 6,  

wat met scharnieren aan een kantplank hangt 
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Openstelling van de Lokhorstkerk heeft tot nieuwe 

bevindingen geleid over bebouwing van het grafelijke hof. 

Onder de bebouwing voor de kerkruimte is een kelder 

aanwezig waaraan in het Leids Jaarboekje van 1966 

door Van Oerle al aandacht is besteed. Door recentelijk 

bouwhistorisch onderzoek is deze kelder nu ook goed te 

dateren. De vrijwel vierkante kelder heeft een gemetseld 

tongewelf in een geel/rood gemêleerde baksteen (formaat 

22 x 11 x 4,5/5) in kalkvoeg. Dit was in Leiden een 

gebruikelijk formaat in de tweede helft van de 14de eeuw. 

Hierbij dient wel een slag om de arm worden gehouden, 

omdat er maar een zeer klein deel waargenomen is kan 

De Breestraat is, als één van de oudste straten in Leiden, 

voor bouwhistorici altijd een bijzondere plek om een 

gebouw te onderzoeken. Breestraat 95 bleek daarop 

geen uitzondering; want achter de 18de-eeuwse voorgevel 

bleek een 600 jaar oud huis te staan. Bij het onderzoek 

het bijvoorbeeld gaan om hergebruikt materiaal. De 

tongewelfvorm met geboorte vlak boven de vloer kwam in 

het algemeen in de 14de en 15de eeuw in Leiden voor. Deze 

vorm sluit een 14de-eeuwse datering daarmee zeker niet uit. 

De kelder heeft verder doorgelopen in zuidelijke richting. Uit 

een opmeting van Jan Pietersz. Dou uit 1607 blijkt dat de 

kelder behoorde tot het vrijwel geheel verdwenen grafelijke 

hof. In 1966 zijn op de hoek van het Pieterskerkhof en de 

Pieterskerkstraat de woongebouwen van het grafelijke hof 

opgegraven en is deze kelder ook ingepast. Op basis van het 

nieuwe bouwhistorisch onderzoek, de kaart uit 1607, de 

opgravingen uit 1966 en de vogelvluchtkaart van Pieter Bast 

uit 1600 is de kelder goed te plaatsen binnen de gebouwen 

van het grafelijke hof. De kelder met tongewelf maakte deel 

uit van een vermoedelijk 14de-eeuwse aanbouw tegen het 

hoofdgebouw. De kelder is nu nog het enige resterende 

bouwdeel van het grafelijke huis.

is het oorspronkelijke casco, met grote kelder, twee 

hoge bouwlagen en de authentieke kapconstructie, 

gedocumenteerd. Het huis bleek op basis van gedateerde 

houtmonsters te zijn gebouwd tussen 1405-1411. Bijzonder 

was dat op basis van het bouwhistorisch onderzoek en 

Detail kaart P. Bast, 1600. 

Rechtsboven bevindt zich het deel 

van het grafelijk hof waarvan de 

kelder deel heeft uitgemaakt

Detail kaart J.P. Dou, 

1607. Rechts midden 

het bouwdeel van het 

grafelijk hof waarvan 

de kelder deel heeft 

uitgemaakt

Imponeren aan de Breestraat

Restanten van het grafelijke hof
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Pieterskerk bouwstofvrij

Het stof van de ingrijpende restauratie die de laatgotische 

Pieterskerk in de periode 2000 -2009 heeft ondergaan 

is opgetrokken. Het kerkgebouw kan weer volop als een 

multifunctionele ontmoetingsplaats functioneren, zoals dat 

vanaf 1982 het geval is.

Bezoekers hebben van tijd tot tijd vanaf de steigers - vooral 

op Open Monumentendagen is dat massaal gebeurd - iets 

van de restauratiewerkzaamheden kunnen zien, zoals 

bijvoorbeeld het intensieve herstel van de kapconstructie, 

daken, vensters en gewelven, en niet te vergeten de 

zerkenvloer. Ook kon men zien welke omvangrijke 

infrastructurele voorzieningen zijn getroffen om een 

goede exploitatie mogelijk te maken. Dit was naast de 

noodzakelijke restauratie ook een belangrijke doelstelling 

voor Stichting Pieterskerk Leiden.

Om het herstel op verantwoorde wijze uit te voeren 

is voorafgaand en tijdens de restauratie technisch 

èn bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Met het 

laatstgenoemde onderzoek is de monumentale waarde 

van de te herstellen delen vastgesteld, wat medebepalend 

is geweest voor de herstelwijze. Naast deze functionele 

toepassing van bouwhistorisch onderzoek heeft dit 

onderzoek ook belangrijke nieuwe gegevens opgeleverd 

over de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw. 

De restauratie - die tientallen miljoenen heeft gekost - zou 

niet mogelijk zijn geweest zonder de (Kanjer)subsidies 

van het Rijk. Het in de aanloop van de restauratie door de 

gemeente Leiden beschikbaar gestelde subsidie voor het 

onderzoeksplan kwam op een goed moment, waardoor 

een eerste subsidieaanvraag bij het Rijk kon worden 

ingediend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de 

Unit Monumenten & Archeologie van de gemeente Leiden 

een zestiende-eeuwse prent en vogelvluchtkaarten de 

oorspronkelijke voorgevel kon worden gereconstrueerd. 

Het huis blijkt een hoge schermgevel te hebben gehad. 

De hoogte, waardoor het gebouw meer verdiepingen lijkt 

te hebben, was bedoeld om te imponeren. Het toepassen 

van hoektorentjes versterkte dit. De combinatie van 

bouwhistorische gegevens, historische afbeeldingen en 

kaarten heeft geleid tot een betrouwbare reconstructie, 

waardoor een beter beeld is ontstaan van de in Leiden 

vrijwel verdwenen middeleeuwse architectuur.

schermgevel uit 1405-1411. 

Impressie reconstructie 

Breestraat 95

hebben elk vanuit hun verantwoordelijkheid de restauratie 

van de Pieterskerk begeleid. Maar het prachtige resultaat 

is natuurlijk vooral te danken aan de opdrachtgeefster, 

Stichting Pieterskerk Leiden, het architectenbureau met 

diens adviseurs en de uitvoerende restauratiebedrijven.

Pieterskerk tijdens de werkzaamheden aan de zerkenvloer
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In Leiden staat achter de vroeg 18de-eeuwse lijstgevel 

van Steenschuur 14 een middeleeuws voorhuis met 

vast achterhuis. Ten tijde van de modernisering van de 

voorgevel moet in de voorkamer op de eerste verdieping 

een linnen veloutébehangsel zijn aangebracht, waarvan 

een fragment tijdens de laatste verbouwing aan het licht is 

gekomen. Veloutébehangsel werd al vanaf de late 15de eeuw 

toegepast. Het velouté- of fluweeleffect bereikte men door 

scheersel van meestal wol en soms zijde over een met lijm 

aangebracht patroon te strooien. Zo ontstond een goede 

imitatie van het kostbare trijpweefsel, dat in de 18de eeuw 

zeer populair was. Vanouds werd linnen als drager gebruikt 

maar vanaf 1750 kwam ook papier als ondergrond in 

gebruik. De productie van linnen veloutébehangsels kwam 

in de 17de en 18de eeuw in heel West-Europa op grote schaal 

voor. 

Het fragment van het linnenbehang uit Steenschuur 14 

toont een patroon van donkergroen scheersel op een wit 

fond. Het patroon bestaat per baan uit vijf verticale banden. 

De centrale, brede band en de 2 smallere aan weerszijden 

zijn voorzien van een motief in de stijl van Daniel Marot 

en worden van elkaar gescheiden door 2 egale banden. 

Hoewel de beëindiging aan de boven- en onderzijde 

ontbreekt is toch bekend hoe deze sierranden eruit moeten 

hebben gezien, de Stichting Historische Behangsels en 

Wanddecoraties heeft namelijk een aantal fragmenten van 

hetzelfde behang in haar collectie. 

Met de introductie van papierbehangsels in de tweede helft 

van de 18de eeuw werden linnen behangsels steeds minder 

toegepast en als ouderwets ervaren. Dit leidde ertoe dat 

in Steenschuur 14 het veloutébehangsel achter een ander 

behangsel verdween, tot het onlangs weer opdook.

Fragment van het vroeg 18e-eeuwse veloutébehangsel van Steenschuur 14 (foto: Maarten Enderman)

Restanten van veloutébehangsel in het pand 
Steenschuur 14 te Leiden
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De archeologische onderzoeks-
agenda van Leiden

Deze bescherming vindt plaats door in alle ruimtelijke 

plannen rekening te houden met archeologie, zie hierover 

ook de beschrijving van het paraplubestemmingsplan 

archeologie elders in dit jaarverslag. De nieuwe wet 

heeft echter ook gevolgen voor de uitvoering van het 

archeologisch onderzoek. Dit onderzoek is vrijgegeven 

aan de markt, in toenemende mate worden daarom 

opgravingen uitgevoerd door bedrijven van buiten de stad. 

De medewerkers van de Unit Monumenten & Archeologie 

hebben inhoudelijke kennis over de stad en de regio die 

vaak niet aanwezig is bij deze bedrijven. Het Archeologisch 

Centrum is daarmee de aangewezen instantie om 

sturing te geven aan het onderzoek dat in de stad wordt 

gedaan. Dit gebeurt met behulp van de Archeologische 

Onderzoeksagenda. 

Deze onderzoeksagenda is opgesteld door de 

stadsarcheoloog van de gemeente Leiden, in samenwerking 

met diverse partners zoals de Universiteit Leiden, het 

Regionaal Archief Leiden, de stadsbouwhistoricus, de 

Archeologische Werkgemeenschap Nederland / afdeling 

Rijnstreek en de Erfgoedkoepel.

Wat willen we weten?

De Archeologische onderzoeksagenda Archeologie Leiden 

is een praktische handleiding bij de voorbereiding en 

uitvoering van archeologisch onderzoek. In de agenda 

worden een aantal vragen gepresenteerd die door het 

uitvoeren van opgravingen kunnen worden beantwoord. 

Deze vragen sluiten soms aan op onderzoeksthema’s die 

op nationaal en provinciaal niveau gesteld worden. Dit is 

niet zo vreemd, want archeologische resten trekken zich 

doorgaans weinig aan van onze moderne gemeentegrenzen. 

De gemeente Leiden heeft een rijk archeologisch bodemarchief waarin restanten uit 

de prehistorie, de Romeinse tijd, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd vaak bovenop 

elkaar liggen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Archeologische 

Monumentenzorg (voortkomend uit het Europees verdrag van Malta) heeft de gemeente 

de taak om ervoor te zorgen dat deze archeologische resten worden beschermd.

Wat in onze buurgemeentes ligt, loopt dan ook vaak door 

binnen de grenzen van Leiden. Door het Rijk is enkele jaren 

geleden al een nationale onderzoeksagenda geschreven 

en onlangs verscheen ook een provinciale agenda waarin 

dergelijke regionale vragen zijn opgenoemd. Deze agenda’s 

Deze veenweg uit de ijzertijd is in de jaren ‘90 van de vorige 

eeuw gevonden bij de bouw van de Stevenshof

Chrystel Brandenburgh
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zijn uiteraard niet altijd van toepassing op een stad als 

Leiden. De Leidse onderzoekagenda gaat daarom ook 

in op de vragen die typisch Leids zijn en die te maken 

hebben met de ontwikkelingen in deze regio en in de 

stad. De onderzoeksagenda is opgedeeld in een aantal 

periodes of tijdvakken. Per periode worden de relevante 

onderzoeksvragen besproken. 

De steentijd is voor Leidse onderzoeksbegrippen een nieuwe 

discipline. Leiden ligt in de stroomgordel van de Rijn en 

was daardoor lange tijd niet geschikt voor bewoning. 

Oude resten zoals uit de Steentijd, zijn alleen bij hoge 

uitzondering te verwachten op de strandwal die op de grens 

tussen Leiden en Oegstgeest ligt. Pas enkele jaren geleden 

werden op deze strandwal resten uit de steentijd gevonden. 

Logischerwijs kunnen we voor een tijdvak waarvan we 

maar zo weinig hebben moeilijk spreken van typisch Leidse 

vragen. Van belang bij het onderzoek naar dergelijke resten 

is vooral dat we de relatie tussen de mens en het landschap 

goed onderzoeken. Hoe zag het landschap er in deze tijd 

uit? En hoe functioneerden de mensen hierin? 

  

Vondsten uit de bronstijd en vroege ijzertijd zijn tot nu toe 

nog niet gedaan in Leiden. Vondsten uit de midden- en 

late ijzertijd zijn alleen aangetroffen ten zuiden van de 

Rijn, met name in de Stevenshofjespolder. Het opsporen 

Impressie van Leiden rond 1200. Tekening: C. v. Hees

De mogelijke trajecten van de Romeinse Limesweg door de 

binnenstad van Leiden
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Fraai versierde schoen, gevonden bij de Aalmarkt

van nieuwe vindplaatsen uit deze periodes is dan ook van 

belang voor de beeldvorming over hoe intensief de regio 

rondom Leiden bewoond is geweest. Ook ten aanzien van 

de bronstijd en de ijzertijd is veel aandacht voor de mens 

in relatie tot het landschap. Daarnaast willen we graag 

weten hoe de samenleving in die tijd georganiseerd was: 

wat was de omvang van de bevolking? Hoe gebruikte men 

grondstoffen zoals hout, steen, ijzer en zout en waar haalde 

men dit vandaan? Hoe waren de voedselvoorziening en 

handelscontacten georganiseerd?

In de Romeinse tijd kwam Leiden in de grenszone van het 

Romeinse rijk te liggen. Deze grens werd verdedigd met 

een serie forten, ook wel castella genoemd. Een van deze 

castella ligt in Leiden vlak bij de nieuwbouwwijk Roomburg, 

waarover in dit verslag geschreven is in de bijdrage  

‘Een glazen plafond voor Leidse archeologen’. Ten aanzien 

van deze fase in de geschiedenis zijn de vragen heel 

specifiek voor deze regio: Hoe liep de Rijn in de Romeinse 

tijd? Waar lagen de hoge plaatsen en welke delen van het 

landschap waren geschikt voor gebruik als nederzetting 

en Romeinse infrastructuur? Was er sprake van een vroege 

voorganger van castellum Matilo en wat was de aard 

hiervan? Waar liep de limesweg (grensweg) in Leiden? 

Was er sprake van lintbebouwing langs de limesweg? En 

stonden er wachttorens langs de weg, zoals ook in Utrecht is 

aangetroffen? Hoe groot was de grenszone en hoe intensief 

werd deze bewoond? Hoe verliepen de contacten tussen de 

bewoners ten zuiden en de bevolking ten noorden van de 

Rijn? Al deze vragen kunnen door archeologisch onderzoek 

stukje bij beetje beantwoord worden.

Voor de vroege middeleeuwen gaat de aandacht uit naar het 

opsporen van vroegmiddeleeuwse woonkernen in de stad. 

Ook de prestedelijke ruimtelijke ontwikkeling en de manier 

waarop deze aansluit op de huidige stedelijke structuur 

vraagt om nader onderzoek. Hernieuwde aandacht voor 

de ontstaansgeschiedenis en de opbouw van de Burcht, 

zoals elders in het jaarverslag al ter sprake kwam, en de rol 

daarvan in de vroeg-stedelijke ontwikkeling vormt hierin een 

belangrijk onderdeel.

Aansluitend op bovenstaand thema is het onderzoek 

naar het landschap waarin de vroege stad is ontstaan. Dit 

landschap zal een rol hebben gespeeld in de inrichting en 

ruimtelijke groei van de stad. Een concreet thema hierbinnen 

is de fasering van landaanwinning in de Rijn, de eerste 

uitbreiding van de vroeg-stedelijke woonkernen. Wanneer 

en op welke manier gebeurde dit? 

De middeleeuwse stadsverdediging is al op vele plaatsen 

aan het licht gekomen en gedocumenteerd. Desalniettemin 

bestaan nog vragen over de fasering van de bouw van de 

vroegste stadswal en muur. 

Ook de Nieuwe tijd is het werkdomein van de archeoloog. 

Archeologisch onderzoek kan op een geheel eigen wijze 

bijdragen aan de kennis over het verleden, ook al zijn 

voor deze periode veel gedetailleerde historische bronnen 

beschikbaar. Onderzoek is er vooral op gericht om de 

inrichting van de 17e-eeuwse uitleggebieden te achterhalen. 

Concrete vragen hierbinnen hebben betrekking op de 

fundering van de huizen en de water- en afvalvoorziening in 

de nieuwe stadsdelen. Daarnaast is aandacht voor de sociale 

en economische situatie van de bewoners van deze wijken. 

 

Wat zijn de gevolgen van de onderzoeksagenda?

De vragen in de Leidse onderzoeksagenda bepalen vanaf 

heden hoe opgravingen moeten worden uitgevoerd en 

leiden daarmee niet alleen tot een hogere kwaliteit, maar 

ook tot efficiënter onderzoek.

De agenda betekent niet dat de voorwaarden die 

aan onderzoek worden gesteld strenger worden; wel 

transparanter en gerichter. Niet alles kan worden beschermd; 

niet alles kan worden onderzocht; niet alles is van gelijk 

belang. Met behulp van de onderzoeksagenda kan een 

verantwoorde balans worden gevonden en kunnen keuzes 

worden gemaakt in wat moet worden onderzocht en hoe. 

De onderzoeksagenda is dus niet alleen een instrument voor 

sturing, maar ook voor selectie. 

Met behulp van de onderzoeksagenda kan bovendien het 

verhaal van de stad beter worden ontwikkeld en verteld.
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