
HORTUS VERTICALIS
Herman Boerhaave was begin achttiende eeuw naast rector magnificus 
van de Universiteit van Leiden eveneens directeur van de Hortus 
botanicus Leiden. Als onderdeel van ons plan stellen we een verticale 
tuin, een ‘Hortus verticalis’, voor. Dit is een eerbetoon aan de persoon 
waar de straat naar is vernoemd. Dit is niet de enige reden; een groene 
gevel biedt vele voordelen op economisch, ecologisch en maatschappelijk 
vlak. Een groene gevel draagt bij aan luchtzuivering, een lagere 
omgevingstemperatuur, warmteregulatie en biodiversiteit in de stad. 
Groene gevels maken onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen. 
Bovendien voelen mensen zich veel prettiger in een groene omgeving dan 
in een grijze. Met ons plan worden niet alleen zes woningen aan de stad 
toegevoegd de stad wordt hiermee ook vergroend. 

Onze inzending omvat zes 2-3 kamerappartementen van 64m2 bvo 
op de 1e t/m 6e verdieping die bereikbaar zijn met een lift en (vlucht)
trappenhuis. Deze worden geplaatst op de kopse kant van de bestaande 
galerijflat. Door een extra laag toe te voegen steekt het nieuwe volume 
boven het bestaande uit en wordt daarmee net zo hoog als de volumes 
van de bestaande stijgpunten. Dit biedt de kans om het bestaande dak 
te bereiken. In ons voorstel wordt het bestaande dak ingevuld met 
moestuinen. Het idee is dat zowel de bestaande als nieuwe bewoners de 
kans krijgen om daar een moestuin te beheren. Dit brengt de bestaande 
bewoners en nieuwe bewoners met elkaar in contact en is onderdeel van 
het vergroenen van de stad. 

Om een link met de buurt te maken is op de begane grond een kleine 
winkelruimte waar de groente en bloemen die in de moestuinen worden 
verbouwd, kunnen worden verkocht. Met de openheid van de plint van 
het nieuwe volume wordt de anonimiteit van de begane grond die nu 
in de Boerhaavelaan aanwezig is, doorbroken. Hiermee geeft het plan 
gehoor aan het pleidooi van Adriaan Geuze dat de plint van iedereen is, 
een stelling die de leefbaarheid van de stad moet vergroten en die wij 
onderschrijven.   
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