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PARELSTATEMENT
WETHOUDER FLEUR SPIJKER

“Leiden biedt ons het beste van twee
werelden: het oude en het nieuwe, zo las ik
in het boekje 071 Nieuwe Parels voor Leiden,
dat ik vorig jaar ontving van initiatiefnemer
Fons Verheijen. Dat spreekt aan. Ook ik
geloof dat de rijke historie van Leiden hand
in hand kan gaan met vernieuwing en
innovatie, dat kennis en cultuur elkaar
kunnen versterken en dat modernisme en
erfgoed elkaar versterken.”
Dat Leiden kan omdenken, bewijst het onder
andere met het succes van het Leiden
BioScience Park, waar de wetenschapwetenschap
straditie van weleer nieuw leven in
werd geblazen. Dat bewijzen onze
topmusea, die een voortrekkersrol
hebben op het gebied van kunst,
cultuur en wetenschap en
tegelijkertijd openstaan voor
nieuwe ontdekkingen. En dat
zien we terug in het Singelpark,
dat bottom-up ontstaat en
daarmee de stad van kwaliteit
in de openbare ruimte
voorziet. Op veel fronten
‘doen we mee’, en op
veel fronten heeft
Leiden zich de
afgelopen jaren
flink versterkt. .
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Op het eerste gezicht lijkt onze binnenstad
misschien minder mogelijkheden te bieden
voor moderne architecten. Dat is ook niet zo
gek als je nadenkt over het prachtige historisch erfgoed dat we hier hebben. We moeten natuurlijk altijd zorg blijven dragen voor
die kostbare Leidse monumenten, want dat is
een groot goed en zonder meer een Unique
Selling Point, zeker voor de vele bezoekers uit
binnen- en buitenland. Leiden is echter geen
museum, het is een levende, bruisende stad.
En die stad, die wil continu veranderen,
groeien, verdichten en bovenal mooier
worden. Daar werken we met zijn allen elke
dag aan.

De stad is aan zet,
laat die parels maar groeien!

Als je dan, zoals 071 Nieuwe Parels doet, met
kleine architectuur cadeautjes de stad nog
mooier kan maken, en en passant woningen
realiseert op plekken die we tot nu toe niet
eens als plekken zagen, dan sla je misschien
wel vier vliegen in één klap. De stad wordt
mooier. Woningen worden gerealiseerd.
Ondernemerschap wordt gestimuleerd. En
nieuwe cultuur wordt gecreëerd. De gemeente werkt daarom met passie mee aan
dit project. De stad is aan zet, laat die parels
maar groeien! ”
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INLEIDING
Leiden biedt ons het beste van twee
werelden: het oude en het nieuwe. Gevoel
voor de rijke historie gaat hier hand in hand
met een blik op een gouden toekomst.
Het is een stad die als een krachtige magneet allerlei soorten ijzerschaafsel aantrekt
vanuit de hele wereld, en zichzelf zo
steeds versterkt. Of zoals de Leidse dichter
Ilja Leonard Pfeijffer het ooit verwoordde:
‘de stad die van verlichting zo ver straalt,
dat hout gekapt wordt in het westen, over
zeeën, voor de pelgrims die bevend van
ongeduld scheep gaan.’
Leiden is een Hollandse stad, vergelijkbaar
met andere Hollandse steden zoals Delft en
Gouda, maar toch onmiskenbaar anders.
Wat maakt Leiden dan zo uniek? Anno 2019
is Leiden niet langer het mondiale centrum
van de textielindustrie, noch de toonaangevende cultuurstad die het ooit was, in de tijd
van Rembrandt en Gerrit Dou. De stad trekt
andersoortige pelgrims: kenniswerkers.
Want Leiden is een kennisstad, die steunt op
andere pijlers dan de kunst. Met de oudste
universiteit van Nederland, de belangrijkste
wetenschapsmusea van Nederland en de
spannende nieuwe bedrijvigheid in het
Leiden BioScience Park in de voorhoede,
stort men zich hier al eeuwenlang vol op
de wetenschap, met recht, rede en succes.
En dat is uiteraard ook iets om bijzonder
trots op te zijn.
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hoe mooi we de openbare ruimte in deze
stad samen kunnen maken als we groot
durven te denken. Beide voegen zonder
enige twijfel bijzondere kwaliteit toe aan een
levende, zich steeds vernieuwende stad.
Tot slot is ook de cultuursector aan een
gezonde comeback bezig in Leiden, ondersteund door ambitie, ondernemerschap en
bovenal gedegen beleid. Twee elementen
zijn hierin in de loop der jaren, om onbegrijpelijke redenen, echter vaak onderbelicht
gebleven: kunst in de openbare ruimte en
architectuur. Ze worden node gemist.
En dat terwijl architectuur juist door velen
wordt gezien als de bakermat van alle
cultuur, datgene wat blauwdrukken levert
voor kwaliteit in de openbare ruimte. En dat
terwijl architectuur zélf ook regelmatig de rol
van kunst in de openbare ruimte speelt.

We moeten constant scherp blijven,
opletten en plannen maken
voor de volgende generatie.
Zodat ook zij – na 2020 – in een
mooie aantrekkelijke stad kunnen
wonen. Laten we zorgen dat we ook dan
in de top 10 van meest aantrekkelijke
steden staan. Want daar hoort Leiden.
Pieter van Woensel 1

Ook typisch Leids zijn de honderd muurgedichten (en sinds kort -formules) die de
stad opsieren. Of kijk naar nog een recenter
icoon in deze traditie: het prachtige groene
lint dat zich vormt langs de Leidse singels,
het participatiesucces Singelpark, dat
zo gul omarmd werd door de gemeente
Leiden. Beide zijn prachtige voorbeelden van

Dit document bevat het plan om aan die
situatie, aan het gebrek aan bijzondere
architectuur en kunst in de openbare ruimte
in Leiden, iets te veranderen, op een verrassende, inspirerende en nagenoeg kosteloze
manier. Een plan dat past bij die unieke,
levende stad Leiden.
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Nota Wonen 2020,
Gemeente Leiden (2013)
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WONINGOPGAVE
IN HET HART VAN HOLLAND

Datzelfde historische, bijzondere Leiden staat
voor een ongekende woningopgave. In de
Leidse regio, waar ruim 400.000 mensen
wonen - het Hart van Holland -, moeten in de
komende decennia woningen voor 30.000
huishoudens worden gerealiseerd2, waarvan
tweederde in Leiden. Maar waar? Zowel voor
als achter de schermen wordt door de
samenwerkende gemeenten, met een
gedeelde omgevingsvisie in de achterzak,
gelukkig hard gewerkt aan plannen en
oplossingen om deze kwantitatieve uitdaging
aan te gaan. Met de toenemende vraag naar
woonruimte en de genoemde benodigde
aantallen op het netvlies, zijn inmiddels vele
strategieën verzameld om verstedelijking in
juiste banen te leiden. Vele van deze strategieën zullen uiteindelijk moeten worden
omgezet in beleid en weer later:
bouwplannen.

Woningbouw wordt hierbij niet langer
als een monofunctioneel programma
beschouwd. Differentiatie van woningtypen en woonmilieus, het mengen van
wonen met bestaande en nieuwe
functies, het voorzieningenniveau, het
bereikbaarheidsprofiel en de kwaliteit
van openbare ruimte vormen daarom
onderdeel van de opgave.3

+0eu7we1
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2

Het Hart van Holland
- regionale agenda
omgevingsvisie 2040,
10 Regiogemeenten (2016)

1

Leidse Verstedelijkingsopgave,
Zwarte Hond (2017)

Inbreiding is uiteraard een van die strategieen. Maar grootschalige inbreiding kan zorgen
voor grote problemen. Gelukkig kan het ook
anders. Met het plan dat in dit document
uiteengezet wordt, krijgt Leiden een unieke
kans geboden om op onconventionele wijze,
met behulp van micro-inbreiding, van de
nood van woningbouw een bijzondere deugd
te maken.

NIEUWEPARELS.NL

11

TWEE DURE PROBLEMEN
ÉÉN (GRATIS) OPLOSSING

Deze stad is, net zoals vele andere steden
over de hele wereld, op zoek naar ruimte.
Ze hapt naar lucht terwijl ze zoekt naar
locaties waar nieuwe woningen kunnen
worden gerealiseerd, om de alsmaar groeiende vraag het hoofd te kunnen bieden.
Ook in de binnenstad - begrijpelijkerwijs de
meest populaire locatie om te ontwikkelen
- wordt gezocht naar locaties en dat is niet
eenvoudig.
Grootschalige inbreiding is vaak een
voedingsbodem voor conflict. Gevestigde
bewoners worden ineens geconfronteerd
met een ingrijpende verandering van hun
leefomgeving, de infrastructuur moet worden
aangepast en ook het stadsbeeld kan een
knauw krijgen. Dit is een probleem. In het
geval van micro-inbreiding, interventies
met aanzienlijk kleinere aantallen woningen,
zijn al deze kwesties verwaarloosbaar.
Met het inpassen van één of twee woningen
zijn de gevolgen voor bewoners, infrastructuur en stad nauwelijks merkbaar,
terwijl optimaal gebruik wordt gemaakt van
de beschikbare ruimte.

nodig. Sterker nog, het kan praktisch gratis,
met een absoluut minimale inspanning van
de gemeente. Hoe? Door ja te zeggen tegen
71 architectuurparels. Met het gunnen van
plekken aan particulieren is een kettingreactie gestart die kan uitmonden in een
ongeëvenaarde collectie van eenenzeventig
architectuurparels in Leiden, gelijk de 100
muurgedichten.
Stichting ArchiScienza en RAP Leiden
hebben een aantal van deze locaties letterlijk
en figuurlijk in kaart weten te brengen.
Het zijn er om precies te zijn - en niet geheel
toevallig - 71: eenenzeventig plekken waar
met een kleine gedurfde ingreep zomaar
nieuwe woningen gerealiseerd kunnen
worden. Kijkend door hun architectuurbrillen zagen ze overal waar ze keken kansen
om, met slimme interventies, prachtige
hoogwaardige architectuur toe te voegen
aan de stad en daarmee tegelijk woningen
te realiseren op plekken waar dit nooit
eerder voor mogelijk werd gehouden.
De foto’s in deze publicatie tonen deze
plekken, die zijn onderverdeeld in een vijftal
categorieën, te weten:

In één straat één woning erbij:
dat is bijna altijd mogelijk.
Fons Verheijen

Een ander probleem, vermeld in de inleiding
van dit document, is het gebrek aan kunst in
de openbare ruimte en de summiere rol van
moderne architectuur binnen het huidige
cultuurbeleid van de gemeente. Kunst in de
openbare ruimte, in de traditionele zin van
het woord, is kostbaar. Maar dat hoeft het
niet te zijn. Onderhoud, aanbesteding en
regelgeving zijn tijdrovend. Maar dat is niet

12

NIEUWEPARELS.NL

Deze publicatie mag gezien worden als een
atlas van mogelijkheden, een verzameling
kansen voor het toevoegen van hoogwaardige architectuur in de stad Leiden. En met
het toevoegen van die collectie krijgt Leiden
er straks wellicht een prachtige nieuw icoon
bij: de Nieuwe Parels.
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PARELS IN DE PRAKTIJK
De 71 parels ontstaan op moeilijke, ingewikkelde plekken in de stad. Juist doordat het
ingewikkelde opgaves zijn en de mogelijkheden van de plek beperkt zijn, zullen de
resultaten schitteren. Hoe zien deze parels
eruit en hoe kan kwaliteit van het eindresultaat gegarandeerd worden?
Elke parel heeft een eigen identiteit (1), die
ontstaat door de (on)mogelijkheden van de
plek. Het ontwerp dient van hoge kwaliteit te
zijn, waarbij een stijlbreuk met het bestaande
wordt toegejuicht. Het kunnen tiny houses
zijn, dakwoningen, of zelfs woningen bovenop of tussen gebouwen. De plek bepaalt de
mogelijkheden.
Een andere eis is dat het gebouw rekening
houdt met de context, de gebouwde
omgeving en de omwonenden (2).
De speciaal daarvoor aangestelde architectuur-curator zal op beide aspecten, zowel
kwaliteit als context, toezien. Hij of zij zal
vanaf de ontwerpfase van elke parel meekijken, adviseren en de toekomstige eigenaar
van advies voorzien en hen in contact brengen met architecten en andere toekomstige
parel-bewoners. Want zij, die toekomstige
particuliere eigenaren, gaan het - van bouw
tot onderhoud - helemaal zelf doen, zonder
hulp van de gemeente op haar wettelijke rol
als vergunningverlener na.
Tot slot wordt elke parel zonder parkeerplaats
gerealiseerd (3), zal geen enkele parel worden
aangesloten op het gasnet (4), en worden alle
parels op vooruitstrevende wijze energiezuinig of -neutraal opgeleverd (5). Hiermee kan
het project ook van de duurzaamheidsambities van de gemeente een klinkend voorbeeld
worden.
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De ‘parelvissers’ moeten zoals gezegd allen
zelf in gesprek met belanghebbenden in de
buurt (waaronder de directe buren) om tot
overeenstemming te komen. Lukt dit niet,
dan valt de plek af. De kleinschaligheid van
de parels zorgt ervoor dat er steeds slechts
een handjevol partijen bij betrokken zijn. En
in de meeste gevallen gaat het om onooglijke
plekken in de stad, die er met de impuls van
bijzondere architectuur alleen maar op
vooruit kunnen gaan. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van particulier opdrachtgeverschap.
Het project Groene Mient4 in het naburige
Den Haag is een prachtig voorbeeld van het
succes van deze aanpak. Hier laten bewoners
zien dat de kwaliteit van een plek tot grote
hoogte kan stijgen, ook wanneer de overheid
een stapje terug doet en particulieren de
vrijheid geeft.

4

http://www.groenemient.nl

Het beoogde eindresultaat van dit project is
een iconische verzameling van moderne
architectuur, die niet alleen de huidige
bewoners en kennis-pelgrims zal inspireren
en plezieren, maar ook kunst en architectuur
liefhebbers van heinde en verre naar de stad
zal leiden, om zich te verwonderen over die
prachtige nieuwe parels.
De idee is dat het aantal van 71 parels altijd
overeind blijft, zodat het concept en het
verhaal van de 71 parels intact blijven.
Mocht tijdens het proces een locatie afvallen
dan neemt een kavel van de reservelijst die
plek in.

NIEUWEPARELS.NL
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WERKWIJZE
Meedoen aan 071 Nieuwe Parels betekent:
alles zelf regelen.

+0uw7e 1
Nie arels
P

De 71 locaties in dit boekje werden geselecteerd op basis van kansrijkheid en wenselijkheid. De gemeente Leiden omarmt het
Nieuwe Parels plan maar biedt vooraf geen
garanties. Wel is er een door de gemeente
goedgekeurde speciale werkwijze opgesteld:
een stappenplan dat ‘parelvissers’ helpt bij
het navigeren in de wet- en regelgeving en
dat ondersteuning biedt bij het vinden van
de juiste contactgegevens en loketten.
Op vragen als: kan de grond die ik wil ter
beschikking komen?, of ‘kan er (technisch)
gebouwd worden?’ en ‘gaan direct omwonenden en belanghebbenden akkoord met
mijn plannen?’ dien je als parelvisser uiteindelijk zelf antwoord te krijgen.
De werkwijze is opgedeeld in vier fasen.

FASE 1 KIEZEN
FASE 2 CHECKEN
FASE 3 OVERLEGGEN
FASE 4 AANVRAGEN

Aanvullende informatie: nieuweparels.nl
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WERKWIJZE
FASE 1 1.

KIEZEN

Kies 1 van de beschikbare locaties om een
plan voor in te dienen.

WERKWIJZE
FASE 3 7. Vraag bij de gemeente Leiden een

OVERLEGGEN

2. Kies of maak een parel ontwerp. Vind
desgewenst een architect die je daarbij kan
helpen.

8. Op basis van het Vooroverleg zal de
gemeente Leiden een welstandstoets en een
bestemmingsplantoets uit voeren. Vervolgens
zijn er 3 scenario’s mogelijk. Zie nieuweparels.
nl voor meer informatie.

3. Laat parel-curator Fons Verheijen weten
dat je iets van plan bent met een bepaalde
locatie. Bel naar +31(0)6 512 259 95 of mail
naar info@nieuweparels.nl en vraag hem om
een parelverklaring en een optie op de
locatie. Vanaf nu heb je ca. 6 weken de tijd
om stappen 4 t/m 6 te doorlopen. Daarna
vervalt je optie of vervolg je de procedure
(met stap 7).

9. Indien de grond van de beoogde locatie

van de gemeente is, en een positief
‘Vooroverleg’ heeft plaatsgevonden, zal een
gesprek met Grondzaken plaatsvinden.
Mogelijke uitkomst: je krijgt een optie voor
drie maanden om het plan verder uit te
werken en tot een WABO-aanvraag te komen.
Residuele grondwaarde bepaling is het
uitgangspunt. Als de waarde hoger is dan de
stichtingskosten dan moet over een percentage van de winst grondkosten betaald
worden. (Zijn de stichtingskosten 250.000
euro en de bewerkstelligde waarde ook
250.000 euro, dan is de grondprijs 0).

FASE 2 4. Achterhaal de eigenaar van de grond en

CHECKEN

ga in overleg over je plan. Is de grond van de
Gemeente Leiden? Dan volgt dit overleg na
het ‘Vooroverleg’ Zie Stap 7.

5. Doe een KLIC-melding om te ontdekken
of er leidingen in de grond zitten. Is dit het
geval? En moeten er eventueel leidingen
verlegd worden? Dan moet er overleg met de
betrokken leiding-instanties worden gevoerd
om te weten of verleggen van de leidingen
mogelijk is en wat de kosten zijn. Vermeld in
je mail of gesprek dat het gaat om een
Parel-locatie. Zie nieuweparels.nl voor een
actuele pdf met contactgegevens.

‘Vooroverleg’ aan. Dit is gratis en gaat schriftelijk. Zie nieuweparels.nl voor meer informatie.

FASE 4 10. Als de plannen uitgewerkt zijn dien je

AANVRAGEN

een WABO-aanvraag te doen. Geef hierbij aan
dat het om een parelplan gaat, dat je de
beschikking hebt over de grond en in het
bezit bent van verklaringen van geen bezwaar van de omwonenden. De goedkeuring
kan na 8 of 26 (+6) weken worden gegeven.

6. Ga in overleg met de directe buren over je
plan. Zo kom je erachter wat hun eventuele
wensen zijn, om uiteindelijk een verklaring
van geen bezwaar van ze te ontvangen.
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TER INSPIRATIE
Referentiebeeld
Op deze pagina’s treft u ter inspiratie enkele
voorbeelden aan van hoogwaardige architectuur, gerealiseerd of ontworpen op ongewone locaties in stedelijk gebied. We hopen dat
u hiermee een beeld krijgt van de mogelijkheden en kwalitatieve kracht van prachtige
architectuur in de stad.

TER INSPIRATIE

VOORBEELD ONTWERPEN
Stichting ArchiScienza en RAP Leiden
lanceerden op 15 oktober 2018 de 071
Nieuwe Parels ontwerp- en ideeën prijsvraag.
Ruim 100 inzendingen werden ingediend.
Van de vele prachtige prijsvraag-inzendingen
vind je er op de volgende pagina’s een
aantal terug. Meer inzendingen vind je op
www.nieuweparels.nl.

VOORBEELD ONTWERPEN

Meer ontwerpen vind je op nieuweparels.nl
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DUIVENBODESTRAAT
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LINDESTRAAT
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VAN DER WERFSTRAAT
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HERENSINGEL

VAN DER WERFSTRAAT
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MAREDIJK

GROENOORDSTRAAT
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ANTHONY FOKKERWEG

VAARTKADE
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MARNIXSTRAAT
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SCHOOLMEESTERPAD

058
Op de kop en
onder brug.
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MARNIXSTRAAT

LANGEBRUG
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GERESTRAAT

GEREGRACHT
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LEUVENSTRAAT

063

MORSWEG

064
Doorgang moet
behouden blijven.
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STEENSTRAAT
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WALRAVEN VAN HALLSTRAAT
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TURFMARKT

067

SPOORLAAN

068

Met stijlbreuk.
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VENDELSTRAAT

STATIONSWEG

069
070
Aansluiten op het
trappenhuis?
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VESTESTRAAT
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15 juli 2019, te Leiden.
071 Nieuwe Parels is een initiatief van Stichting ArchiScienza,
tot stand gekomen met medewerking van het Rijnlands
Architectuur Platform (RAP Leiden).
Uitgegeven als digitaal boekje en gedrukt in zeer kleine oplage.

Initiatief

Fons Verheijen (Stichting ArchiScienza)

Onderzoek & locatiescouting

Wiebe van Houten en Wytse de Winter (Raak Architecten)
Roland Mans (Van State Advocaten)
Piet van Veen en Fons Verheijen

Tekst

Michiel van Poelgeest

Ontwerp en vormgeving

Sanne Fennema (Café Correct)

Fotografie

Floris Scheplitz (Imagetree)

Websitebouw en realisatie

Kees van Egmond (Keeshelpt.nl)

Stichting ArchiScienza heeft zijn best gedaan om bronnen en rechthebbenden
van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen. Wanneer desondanks
beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor
het gebruik daarvan geen toestemming hebt verleend of wilt verlenen, kunt u zich
richten tot de stichting via onderstaande contactgegevens.

www.nieuweparels.nl
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NIEUWEPARELS.NL

- Grijp je kans op nieuweparels.nl -

