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Historisch gevelbeeld in het 
beschermd stadsgezicht
Het plangebied bestaat uit rijksmo-
numenten, gemeentelijke monu-
menten en beeldbepalende panden. 
De gebouwen stammen veelal uit 
de 16e en 17e eeuw en bevatten 
waarschijnlijk nog restanten van 
eerdere datum. Het is van belang 
dat de kleinschalige parcelering 
in het plangebied -welke verband 
houdt met het historische stede-
lijke weefsel- intact blijft. Voor de 
bestaande bebouwing gelden de 
architectuurregels omschreven in 
de Welstandsnota 2010. De nieuwe 
gevels van de bebouwing aan de 
Haarlemmerstraat en de gevel van 
het Vögele-pand aan de Breestraat 
voldoen ook aan deze architectuur-
regels.

De monumenten in het Aalmarkt-
gebied worden gerestaureerd en 
voorzien van winkels en woningen. 
Monumenten moeten worden sa-
mengevoegd om grote winkelvloe-
ren mogelijk te maken. De regels 
voor het samenvoegen van monu-
menten worden omschreven per 
deelgebied.
Aanhelingen en aanpassingen aan 
de monumenten worden zodanig 
gematerialiseerd en gedetailleerd 
dat de originele substantie aanwe-
zig en herkenbaar blijft. 

Het restaureren of aanpassen van 
de (winkel)puien gebeurt aan de 
hand van het rapport ‘Historische 
winkelpuien binnenstad Leiden’.

De aanpassingen aan monumenten 
gebeurt in overleg met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en 
de Unit Monumenten en Archeolo-
gie van de gemeente Leiden.

Linker- en rechterpagina
Monumenten in de binnenstad van 

Leiden



17Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied   Rijnboutt



Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied   Rijnboutt 18

Bouwmuren met winkelpuien
De positie van de ‘nieuwe straat’ 
zorgt ervoor dat de bestaande 
bouwmuren van de belendende 
percelen gevels aan de nieuwe 
winkelstraat worden. Dit geldt voor 
Breestraat 66 en 70 en Aalmarkt 16 
(zie de gevelkaart op blz.13). Om 
hier optimale winkelcondities te 
kunnen scheppen is het van belang 
dat er (grote) gevelopeningen en 
vloersparingen gemaakt kunnen 
worden die ervoor zorgen dat de 
nieuwe winkels goed aansluiten op 
het in hoogte verlopende maaiveld. 
De bestaande historische bouw-
muur is hierbij het uitgangspunt. 
Er kunnen openingen in deze gevel 
gemaakt worden en sparingen in de 
vloer maar het blijft een historische 
gevel met openingen. Tussen de 
openingen zit minimaal een meter 
originele bouwmuur. 

De nieuwe winkelpuien worden 
afwijkend gematerialiseerd, bijvoor-
beeld kozijnloos of juist met een 
opliggend kozijn. Ook hier geldt dat 
duidelijk moet blijven dat het een 
hedendaagse toevoeging aan de 
bestaande monumentale substantie 
betreft. Zo ontstaat er in de ‘nieuwe 
straat’ een gevarieerd beeld van 
monumentale bebouwing met 
‘gaten in de wand’ aangevuld met 
skeletachtige transparante nieuwe 
bebouwing als omschreven in het 
volgende hoofdstuk. Mocht het zo 
zijn dat er nieuwe materialen wor-
den toegevoegd die de originele ma-
terialen bedekken (bijvoorbeeld ten 
behoeve van isolatie of constructie) 
dan dient deze toevoeging reversi-
bel te worden uitgevoerd. 

De aanpassingen aan monumenten 
gebeuren in overleg met de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed en 
de Unit Monumenten en Archeolo-
gie van de gemeente Leiden.

Linkerpagina
Referentie Brasserie Harkema, Amsterdam

Referentie Museum, Veenhuizen
Referentie Westerdokshuis, Amsterdam

Rechterpagina
Referentie Museum, Wenen

 Referentie LAMOT brouwerij, Mechelen
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Bouwmassa
De nieuwe bebouwing bestaat uit 
twee bouwlagen met een winkel-
functie, (deels) een kelder en een 
woonlaag met kappen er boven op.

Gevelopbouw
De gevels zijn skeletachtig met 
maximale transparantie ten be-
hoeve van de aantrekkingskracht 
op passanten en de display van de 
winkels. De transparante en open 
uitstraling van het gebouw be-
vordert de levendigheid op straat, 
ook ‘s avonds als lichtobject. De 
gevels liggen aan de belangrijk-
ste winkelroute in het gebied. Dit 
dient meegenomen te worden in de 
architectonische uitwerking van het 
gebouw. Het gebouw mag in kleur, 
textuur en materialisatie afwijken 
van de omliggende bebouwing.

Rooilijnen
De nieuwe bebouwing valt binnen 
de rooilijnen, exclusief de overstek-
ken.

Overgang openbaar - privé
De woning entrees bevinden zich 
voornamelijk in de Mandenmakers-
steeg en de Cultuurtuin. Het laden 
en lossen zal met name langs de 
Aalmarkt en de Breestraat komen. 
De opslagruimten dienen en kunnen 
inpandig liggen en niet aan de ge-
vel. Een uitstraling als “achterkant” 
dient hier uitdrukkelijk vermeden te 
worden. Vluchtwegen ten behoeve 
van de winkels en woningen krijgen 
een transparant karakter ten gunste 
van de open en uitnodigende uit-
straling van de plint en het gebouw. 

Daklandschap 
De nieuwe bebouwing heeft in 
principe een woonlaag bovenop de 
twee winkelverdiepingen, tenzij 
grootschalige winkels behoefte 
hebben aan een tweede verdieping. 
Borstweringen worden in de gevel 
mee ontworpen. Deze woonlaag 
bestaat uit een verdieping met een 
kapverdieping er boven op en deze 
sluiten in maat en schaal zoveel 
mogelijk aan op het bestaande 
daklandschap. Ook in kleur en tex-

tuur sluit deze woonlaag aan op de 
omliggende bebouwing maar in de 
materialisatie mag het afwijken. 
Hierbij dienen installaties zo veel 
mogelijk uit het zicht weggewerkt 
te worden. Installaties dienen geïn-
tegreerd te worden in het ontwerp 
van het gebouw en het dakland-
schap en dienen op de hoogste 
daken afgevoerd te worden. Ook 
koelinstallaties worden opgenomen 
in het ontwerp van het dakland-
schap. Er dient rekening gehouden 
te worden met de zichtrelatie vanaf 
de omliggende gebouwen bij de 
positionering van installaties op het 
dak.

Expeditie en bergingen
Bergingen, opslagruimten en/of 
expeditieruimten dienen in het ge-
bouw opgenomen te worden en zo 
min mogelijk volledig aan de straat 
gesitueerd te worden. Nutskasten 
dienen te worden geïntegreerd in 
de gevels.

Luifels
Luifels zijn toegestaan mits ge-
ïntegreerd in de architectuur van 
het gebouw. Hierbij zijn de luifels 
onderdeel van het gebouwontwerp 
en mogen niet een additief karakter 
hebben.

Verlichting
Verlichting dient toegepast te wor-
den als markering en herkenning 
van het gebouw en is ‘s avonds 
onderdeel van de verlichting van 
de straat/openbare ruimte. Het 
gebouw dient een lichtontwerp te 
hebben dat onderdeel uitmaakt van 
het ontwerp van het gebouw en dat 
bijdraagt aan de architectonische 
uitstraling van het object. Hierbij 
is de uitstraling van het gebouw ’s 
avonds als lichtobject van belang.
Ten behoeve van de verlichting in 
de straten worden er hangende 
armaturen tussen de gebouwen toe-
gepast of aan de gevel. Voorzienin-
gen ten behoeve van de bevestiging 
van de hangverlichting in de straten 
aan het gebouw, dienen meegeno-
men te worden in het ontwerp van 
de gevels.

Nieuwe bebouwing

Rechterpagina 
Referentie Drievriendenhof, Dordrecht

Gevelkaart
Rechterpagina

Referentie Bijenkorf, Maastricht

50 m.0
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Referenties nieuwe bebouwing
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Het huidige reclamebeleid is van 
toepassing op het Aalmarktgebied. 
Aanvullend word er een aantal uit-
gangspunten en spelregels toege-
voegd. Hiermee wordt onderkend 
dat reclame, marketing en signing 
in positieve zin bij kunnen dragen 
aan de identiteit van en de dyna-
miek in het gebied; een optimaal 
reclame-, marketing- en signingbe-
leid met als doel het goed organise-
ren en functioneren van het gebied, 
gebruikers optimaal te kunnen 
informeren en een door marketing 
attractief gebied om gebruikers te 
kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunten en spelregels:
Bij een gezond ondernemerskli-•	
maat hoort reclame.
Het gebied is geschikt voor •	
marketing en reclame. Dit kan 
in de vorm van (merkgespon-
sorde) evenementen.
Tijdelijk en veranderende pro-•	
motie- en reclame-uitingen in 
het gebied kunnen de dynamiek 
van het gebied versterken en 
identiteit geven.
De vormgeving van reclame-ui-•	
tingen dient de identiteiten en 
uitstraling van het gebied als 
geheel en de verblijfplekken in 
het bijzonder te ondersteunen 
of te versterken.
Het door historische en heden-•	
daagse elementen uitgebalan-
ceerde beeld met veel oog voor 
detail in de inrichting van de 
openbare ruimte en het ont-
werp van gebouwen en monu-
menten, vraagt om sensitieve 
en goeddoordacht reclame-
uitingen. Niet een wilde visuele 
kakofonie van uiteenlopende 
reclame-uitingen maar een 
ordelijke en gebalanceerd sa-
menspel van informatie, promo-
tie- en publicatiedragers dient 
voorop te staan.

Reclame-uitingen aan gebou-•	
wen dienen samen te gaan met 
de (typologische) uitstraling 
van het object.
Reclame-uitingen aan gebou-•	
wen dienen opgenomen te 
worden in het architectonisch 
ontwerp van de gevel.

Linkerpagina
Referentie signing

Referentie Zara, San Sebastian 
Rechterpagina

Referentie Drievriendenhof, Dordrecht

Reclame en signing
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Openbare ruimte

Project Binnenste Beter
Met het project Binnenste Beter 
heeft de gemeente in afgelopen 
periode belangrijke delen van de 
openbare ruimte van de binnenstad 
heringericht. Hiermee is een hoge 
en ook herkenbare standaard gezet 
met traditionele materialen voor 
de Hollandse waterstad. Eenheid 
creëren door middel van het toepas-
sen van een inrichtingsprincipe 
voor alle openbare ruimte van de 
binnenstad door het realiseren van 
een ‘kamerbreed tapijt’. Niet alleen 

de materialen, maar ook de wijze 
van toepassing en detaillering, het 
straatmeubilair en het beheer zijn 
bepalend voor de kwaliteit.
Kabels en leidingen liggen in be-
perkte zones in de straten. Zichtba-
re Schakelkasten in of voor monu-
menten zijn niet toegestaan. 

Aalmarktgebied
Het plangebied is binnen deze 
aanpak gelegen. De onderdelen van 
het plan worden hierna per stuk 
toegelicht.

Identiteit

Project ‘Binnenste Beter Leiden’
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In de nota verlichting2 worden vijf 
thema’s gebruikt. Elk thema heeft 
een speciale aanleiding om een 
plek, gebouw te laten oplichten. De 
thema’s zijn;

Historische stad•	
Verborgen Leiden•	
Herdenkend Leiden•	
Oriëntatie en circulatie•	
Feestverlichting in winkelstra-•	
ten en op pleinen

Voor het plangebied wordt hierop 
aangesloten. De Breestraat en Aal-
markt worden niet veranderd; het 
lichtbeeld blijft gelijk. De tussenlig-
gende straten hebben verlichting 
aan de gevels.

De bestrating bestaat met name uit 
gebakken klinkers, aangevuld met 
natuursteen.

Straat- 
verlichting

Bestrating

2 ‘Leiden ziet het licht. Illuminatie-
nota 2004’
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Kade
De kade langs de Aalmarkt is 
vrijwel autovrij. Hij wordt gebruikt 
voor expeditie en voor kort parke-
ren. Parkeerplaatsen worden subtiel 
gemarkeerd, passend binnen Bin-
nenste Beter en het Handboek.
Aan de Aalmarkt wort ook de am-
bulante markt gehouden. Voorzie-
ningen daarvoor zijn gelijk aan het 
aansluitende deel van de openbare 
ruimte. Langs de kade loopt een 
lage railing.

Straatmeubilair
Straatmeubilair zal voldoen aan 
het Handboek Kwaliteit Openbare 
Ruimte. Er zal zo terughoudend 
mogelijk worden omgegaan met het 
plaatsen van straatmeubilair. Nieuw 
te plaatsen straatmeubilair zoals 
afvalbakken, bankjes, fietsvoor-
zieningen etc. dient in aansluiting 
met bestaand meubilair gekozen te 
worden. In de ‘nieuwe straat’, de 
Mandemakerssteeg en de Maars-
mansteeg zal geen straatmeubilair 
worden geplaatst.
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Groen en 
blauw
De groenstructuur van de Leidsche 
binnenstad bestaat uit een lomme-
rijke vestingwal rondom de binnen-
stad en grachten in de binnenstad 
die groen zijn aangezet met bomen-
lanen op de kades. Plukken groen 
accentueren open plekken en of 
markante gebouwen. 

Het groen in het plangebied be-
staat met name uit lindes langs de 
Nieuwe en de Oude Rijn. Ruimtelijk 
wordt hierdoor de oost-westelijke 
hoofdstructuur versterkt. Behoud 
en versterking van deze structuur 
is uitgangspunt. Haaks op de oost- 
westrichting loopt de Lange Mare 
met een bomenlaan van lindes. 
In de cultuurtuin van de Stadsge-
hoorzaal staat een grote beuk welke 
de ruimte accentueert.
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Aalmarkt
De Aalmarkt maakt samen met 
de Boommarkt, Vismarkt en de 
Botermarkt een geheel langs de 
zuidelijke tak van de Rijn. De kade 
is verblijfsgebied, maar laat de auto 
als gebruiker toe. De kade is een 
ongedeelde ruimte van gebakken 
steen, met langs het water een rij 
bomen en lichtmasten. Straatmeubi-
lair is schaars.

Breestraat
Hoewel het plangebied maar een 
klein deel van de Breestraat be-
slaat, tussen Maarsmansteeg en 
de ‘nieuwe straat’, is het wel een 
cruciaal deel. Ongeveer in het mid-
den bepaalt deze plek in meer dan 
één opzicht de kwaliteit van deze 

Leidse hoofdstraat. De continuïteit 
is van belang: de brede trottoirs, 
van gebakken klinkers, de duide-
lijke centrale rijloper, de hangende 
verlichting. Strategisch geplaatste 
bomen verzorgen het ook groene 
karakter. Beperkte toepassing van 
straatmeubilair, en dan voorna-
melijk fietsnietjes, domineert het 
straatbeeld niet. 

Stegen
De stegen in het plangebied zijn als 
type ontstaan bij de ontwikkeling 
van de Rijnoevers als handelska-
des. Ze verbinden de hoger gelegen 
Breestraat met de kade, in dit geval 
de Aalmarkt. Ze zijn smal maar rijk 
in beleving en gebruik. De straat-
inrichting draagt daaraan bij. De 

bestaande Maarsmansteeg wordt 
gerestaureerd en krijgt een inrich-
ting bestaande uit een rood gebak-
ken steen in waalformaat opgeslo-
ten door een natuurstenen bis.  Ook 
de Mandenmakerssteeg en ‘nieuwe 
straat’ krijgen een gelijke straatin-
richting. De routes behoren zo her-
kenbaar tot het hoofdwinkelcircuit. 
Verlichting is aan de gevel verbon-
den, straatmeubilair ontbreekt. 

Profielen

HaarlemmerstraatDonkersteegStille Mare
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‘nieuwe straat’MaarsmansteegMandenmakerssteeg

waalformaat, rood, zigzagverband

natuursteentegel, blokverband
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Breestraat

waalformaat, rood, halfsteensverband

hergebruikt bestratingsmateriaal

opsluitband

asfalt, bestaand
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Aalmarkt

waalformaat, rood, halfsteensverband

hergebruikt bestratingsmateriaal

dubbele rij kopjes (10*10 cm)

dikformaat, elleboogverband
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De grens van het Beeldkwaliteits-
plan komt niet overeen met de 
grens van het bestemmingsplan 
voor het Aalmarktgebied. De bee-
ldkwaliteit wordt aan de hand van 
vier deelgebieden beschreven: 

Deelgebied 1 Stadsgehoorzaalblok 
Het gebied wordt begrensd door 
de Breestraat, de Aalmarkt, de 
Mandenmakersteeg en de nieuw-
bouw van de Stadgehoorzaal. In 
dit deelgebied zijn opgenomen de 
Cultuurtuin en de ‘nieuwe straat’. 
In de Cultuurtuin zullen terrassen 
worden opgenomen ten behoeve 
van de Stadsgehoorzaal en mogelijk 
de horeca in het monumentje aan 
de ‘nieuwe straat’.

Deelgebied 2 Haarlemmerstraat-
blok
Het gebied wordt begrensd door de 
Haarlemmerstraat, de Stille Rijn en 
belendende bebouwing aan weers-
zijden.

Deelgebied 3 Waaghoofd en brug
Het Waaghoofd en de brug zijn be-
langrijke onderdelen in de verbind-
ing tussen het Mandenmakers-
kwartier en de Haarlemmerstraat. 
Hieronder valt ook de nieuwe brug.

Deelgebied 4 Mandenmakerssteeg
De Mandenmakerssteeg is de 
overgang tussen de deelgebieden 3 
en 5. Aan de steeg grenzen o.a. de 
Waag, het Vögele-pand, de Apo-
theker en het nieuwe atrium achter 
de Waag.

Per deelgebied worden de speci-
fieke onderdelen van de openbare 
ruimte en bebouwing omschreven. 

Deelgebieden

Linkerpagina
Deelgebied 1 Stadsgehoorzaalblok

Deelgebied 2 Haarlemmerstraatblok
Deelgebied 5 Waaghoofd en brug

Rechterpagina
Overzichtskaart met deelgebieden
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