Aalmarktgebied
Leiden binnenstad
Beeldkwaliteitsplan 8 november 2011

Vastgoed Ontwikkeling

Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied Rijnboutt

2

Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied Rijnboutt

3

Aalmarktgebied
Leiden binnenstad
Beeldkwaliteitsplan 8 november 2011

Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied Rijnboutt

Inhoudsopgave
Inleiding							

6

Doelstelling						

8

Stedenbouwkundig plan 			

10

Architectuur 					

14
14

Identiteit							
Historisch gevelbeeld in het
beschermd stadsgezicht		
Bouwmuren met winkelpuien			
Nieuwe bebouwing					
Referenties nieuwe bebouwing			
Reclame en signing					

16
18
20
22
24

Openbare ruimte					
Identiteit							
Profielen							

26
26
30

Deelgebieden						

34

Stadsgehoorzaalblok 				
Doorsnedes 						
Verhelingsregels					
Entree van de ´nieuwe straat´			
Cultuurtuin						

36
38
42
44
46

Haarlemmerstraatblok				

48

Waaghoofd en brug 				

50

Mandenmakerssteeg				

52

Monumentenatlas					

54

Maquette						

80

Colofon 							

4

82

Rechterpagina
Vogelvlucht Aalmarkt vanuit zuiden,
met de Stadsgehoorzaal nog in aanbouw

Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied Rijnboutt

5

Beeldkwaliteitsplan Aalmarktgebied Rijnboutt

6

Inleiding

De betekenis van het Aalmarktgebied voor de stad Leiden is groot.
De Aalmarkt en de plaats waar de
Mare en de Oude en Nieuwe Rijn
bij elkaar komen is het geografische
en historische hart van Leiden. De
fijnmazige middeleeuwse stedenbouwkundige structuur is grotendeels intact gebleven en vormt het
uitgangspunt en de inspiratiebron
voor het stedenbouwkundig plan.
De Aalmarkt is tevens het belangrijkste ontwikkelingsproject in het
Programma Binnenstad. Het uitgangspunt van het Aalmarktproject
is het versterken van het kernwinkelgebied door het toevoegen van
“grotere” winkelformules in de
modische sfeer in het Aalmarktgebied. Boven deze winkels wordt
gewoond.
De ambitie is hoog. Herstel van de
monumentale waarden waar deze
op dit moment in het geding zijn.
Behoud van de monumenten door
restauratie van verwaarloosde en
soms verloederde panden. Geschikt maken van de monumenten
voor gebruiksfuncties indachtig de
stelling dat monumenten tot bloei
komen als deze een vitale, hedendaagse bestemming krijgen.
“Ruimtelijke kwaliteit is de belangrijkste eigenschap van stedenbouw
en architectuur. Ze kan en moet
gemaakt worden met inzet van
alle middelen: talent, programma,
geld, wilskracht en liefde. Als alle
ingrediënten voorhanden zijn en de
betrokkenen – gedreven opdrachtgevers, geïnspireerde overheid,
talentvolle ervaren ontwerpers –
gemotiveerd zijn: is tijd, concentratie en wilskracht nodig.”1

Leeswijzer beeldkwaliteitsplan
Dit beeldkwaliteitsplan is gemaakt
voor het Aalmarktgebied in het
centrum van Leiden. Een dergelijk
groot ruimtelijk project in de binnenstad van Leiden wordt ontwikkeld met verschillende partijen. Het
beeldkwaliteitsplan is gemaakt om
te zorgen voor een goede kwaliteit
van de bouwplannen en om een
samenhang tussen de bouwplannen
en de openbare ruimte te bewerkstelligen.
Werken met beeldkwaliteitsplannen
zorgt ervoor dat de ontwikkelaar, de
gemeente, de bevolking, architecten
en welstand van tevoren helderheid
hebben over de beoogde kwaliteit
van het gebied.
Het beeldkwaliteitsplan is onderdeel van het bestemmingsplan en
is gemaakt in samenhang met het
stedenbouwkundig plan voor het
Aalmarktgebied, gedateerd 21 juni
2010. Het stedenbouwkundig plan
is vastgesteld door de gemeenteraad.
Het beeldkwaliteitsplan is een
aanvulling op de welstandsnota
2010. Van toepassing is tevens het
modellenboek gevelreclame en het
rapport ‘Historische winkelpuien
binnenstad Leiden’.

1

Vastgoedlezing ASRE, K. Rijnboutt
november 2007
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Doelstelling

Uitgangspunten herijking
Aalmarktproject
In de Brief van het College B&W
van Leiden van 6 januari 2009 worden de volgende uitgangspunten
voor het Aalmarktproject genoemd:
•
Versterking van het kernwinkel
gebied van Leiden
•
Toevoegen van minimaal 8.000
m2 verhuurbaar winkeloppervlak
•
Grotere winkelunits vanaf circa
1.000 m2 winkeloppervlak
•
Toevoegen van “A1 winkels”
•
Focus op eigentijdse fashion
•
Benutten van de historische
kwaliteit van het gebied
•
Wonen boven winkels
•
Waagplein en Nieuwe steeg 2
niet noodzakelijk
•
Verbreding van Waaghoofdbrug
biedt kansen
•
Waag voorzien van permanente
horecafunctie
Programma Binnenstad als kader
Het gemeentelijk Programma Binnenstad omvat alle plannen om de
binnenstad van Leiden in de komende jaren nog aantrekkelijker te
maken. Met dit Programma Binnenstad wil de gemeente bereiken dat
meer bezoekers naar de binnenstad
komen, zij meer gaan besteden en
de binnenstad meer gaan waarderen. Ondanks de vele kwaliteiten
verliest de binnenstad van Leiden
al vele jaren terrein. Belangrijke
oorzaak voor deze teruglopende
regiofunctie van Leiden is de onvoldoende kracht van de commerciële
dragers van een binnenstad: (winkel)aanbod en bereikbaarheid, met
het belangrijkste doel (winkels) en
middel (bereikbaarheid) van bezoekers aan de binnenstad van Leiden.
Aalmarkt als ontbrekende schakel
De Aalmarkt is het belangrijkste
ontwikkelingsproject in het Pro-

gramma Binnenstad. De Aalmarkt
sluit aan op het hoofdwinkelgebied
en vormt de verbindende schakel
tussen de winkelassen Haarlemmerstraat en Breestraat. Door deze
strategische ligging is de Aalmarkt
de enige plek nabij het Leidse kernwinkelgebied waar op een goede
manier een substantieel metrage
winkels toe te voegen is. Voldoende
kritische massa aan winkelmeters
ontstaat door herontwikkeling van
het Aalmarktgebied en door de
winkels over twee en drie lagen
te realiseren. Door realisering van
het Aalmarktproject ontstaat een
zogenaamde “winkelacht” tussen
Haarlemmerstraat en Breestraat.
De herontwikkelde Aalmarkt zorgt
daarmee voor de noodzakelijke
versterking en uitbreiding van het
hoofdwinkelcircuit van Leiden.
Focus op fashion
Passend bij een hoofdwinkelgebied
ligt de focus in de branchering voor
de Aalmarkt op eigentijdse fashion.
De Aalmarkt biedt ruimte aan een
beperkt aantal grote winkelunits
vanaf circa 1.000 m2. Deze grote
winkelunits zijn interessant voor
een aantal grote modeformules, die
nu nog niet of te klein gevestigd zijn
in Leiden. Behalve een beperkt aantal grote trekkers is in de Aalmarkt
voldoende ruimte voor kleine en
middelgrote winkelunits, waardoor een gevarieerd winkelaanbod
ontstaat. Behalve winkels biedt
de Aalmarkt met onder andere de
Waag, het atrium achter de Waag,
de Waalse kerk, de Stadsgehoorzaal
en de Cultuurtuin ook veel ruimte
aan cultuur en aantrekkelijke horeca
met terrassen.
Wonen boven winkels
Wonen boven winkels biedt een
toegevoegde waarde ten aanzien
van levendigheid, sociale veiligheid,

functiemenging en intensief ruimtegebruik. De bovenste verdieping
van het plan biedt daarom plaats
aan woningen. Deze woningen zijn
geschikt voor met name kleinere
huishoudens met een stedelijke
woonvoorkeur. Door de ligging in
het hart van de levendige binnenstad van Leiden wordt in het bijzonder gemikt op de doelgroep jonge
stedelingen.
Positionering Aalmarkt
Een goede positionering en branding is essentieel om van de
Aalmarkt een aantrekkelijk en
succesvol winkelgebied te maken.
Een aantal kernwaarden vormt de
rode draad van de positionering en
deze zijn bruikbaar bij onder andere
ontwerp, uitstraling, branchering en
marketing van het nieuwe winkelgebied. Doel is een winkelgebied
met een eigen identiteit, dat ook
een logisch onderdeel vormt van het
gehele kernwinkelgebied.
Kernwaarden Aalmarkt
•
Historie; historische omgeving
en hergebruik van monumentale panden
•
Verbinding; winkelacht tussen Haarlemmerstraat en
Breestraat
•
Fashion; dé nieuwe plek in Leiden voor kleding en mode
•
Cultuur; Stadsgehoorzaal en
Cultuurtuin

Met de Nieuwe steeg wordt hier
bedoeld de steeg uit het MAB plan

2

Rechterpagina
Vogelvlucht Aalmarkt vanuit
zuiden, met het plangebied rood
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Stedenbouwkundig
plan
Het Mandenmakerskwartier
Om voldoende kritische massa aan
winkels te realiseren wordt het ‘Van
Nelle gat’ benut om een nieuwe
winkelstraat te maken. Uit de kaart
van de Unit Monumenten & Archeologie blijkt hier een kans te liggen
de monumenten en de historische
stedenbouwkundige structuur te
behouden en grotere winkelunits
toe te voegen.

ing van het nieuwe winkelgebied is
het van groot belang aan het begin
van de nieuwe winkelstraat een
front te maken met een aantrekkelijke uitstraling.

Om de ‘nieuwe straat’ te verbinden
met de Breestraat is het noodzakelijk Breestraat 68 te slopen. De
redengevende omschrijving van
Breestraat 68 is als volgt: Pand met
bakstenen gevel met rechte kroonlijst met consoles. Tweede helft
18de eeuw, onderpui verbouwd.

Daklandschap
De nieuwe bebouwing langs de
‘nieuwe straat’ heeft in principe een
woonlaag bovenop de twee winkellagen, tenzij de tweede verdieping
benodigd is voor winkelruimte.
De woonfunctie is voor de sociale
veiligheid en de levendigheid ‘s
avonds in het Aalmarktgebied van
grote waarde. De woonlaag bestaat
uit één verdieping en deze sluit
in maat en schaal zoveel mogelijk
aan op de kapverdiepingen van
de bestaande woningen. Hierdoor
ontstaan er in het daklandschap
nieuwe tussen- en achterhuizen aan
de bestaande panden. De woonlaag
aan de ´nieuwe straat´ sluit in maat
en schaal aan op deze straat.

In combinatie met de Mandenmakerssteeg, die wordt voorzien van
een atrium achter de Waag wordt
aan de binnenstad van Leiden een
nieuw winkelgebied met een uniek
karakter toegevoegd met als werktitel: Het Mandenmakerskwartier.
Het Mandenmakerskwartier is een
duurzame ontwikkeling door het
hergebruik van monumenten met
een nieuwe vitale winkel- en woonfunctie. De monumenten worden
gerestaureerd en het verval stopt.
Winkelrondje
Door een nieuwe straat toe te voegen wordt het ‘winkelrondje’ van
hoofdwinkelcircuits vergroot.
Bovendien is het mogelijk deze
‘nieuwe straat’ het profiel van 6 m
breedte voor een winkelstraat te
geven. Om dit ‘winkelrondje’ compleet te maken worden de V&D en
het Vögele-pand herontwikkeld en
is het mogelijk de Breestraat op te
waarderen.
Voor voldoende aantrekkende werk-

De cultuurtuin naast de Stadsgehoorzaal kan in dit concept een
meer publiek karakter krijgen en
vauit het winkcircuit ontsloten
worden.

Waaghoofd en brug
Om een goede aansluiting te maken
op de ‘nieuwe straat’ wordt de positie van de brug over de Stille Rijn
gedraaid, zodat deze aan de Aalmarkt aanlandt aan het begin van
de ‘nieuwe straat’. Tegelijkertijd
wordt op deze manier het wateroppervlakte visueel vergroot en het
Waaghoofd vrijgespeeld, zodat hier
terrassen aan het water gemaakt
kunnen worden voor een nieuwe
horecafunctie in de Waag.
De brug zal zowel voetgangers als
fietsers faciliteren. In de aanlanding
en materialisatie van de brug zal
duidelijk worden dat deze brug een

recente toevoeging aan de stedelijke structuur is.
De zichtas Hartebrugkerk-warenhuis V&D levert een belangrijke
bijdrage in de verbinding tussen
de hoofdwinkelcircuits. De kades
van de Rijnen met het grote wateroppervlak vormt de ruimtelijke
verbinding tussen de winkelcircuits.
Het levendige karakter van deze
plek wordt versterkt middels
nieuwe terrassen op de Aalmarkt en
het Waaghoofd in aansluiting op de
levendigheid rondom de Botermarkt
en de Nieuwe Rijn.

Rechterpagina
1. Foto van daklandschap Aalmarkt
2. Vergroten winkelcircuit met een
aantrekkelijk front aan de Aalmarkt
3. Draaien brug
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1. Stadsgehoorzaal
2. Waalse kerk
3. De Waag
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Architectuur
Identiteit
Het stedenbouwkundig plan van
het Aalmarktgebied is ontworpen
met 41 gebouwen, waarvan het
overgrote deel rijksmonumenten
zijn. Het gebied ligt binnen het
beschermd stadsgezicht van de
binnenstad van Leiden. De nog grotendeels aanwezige middeleeuwse
stedenbouwkundige structuur is
het uitgangspunt geweest voor
het stedenbouwkundig plan. Het
kenmerkende patroon van lange
doorgaande brede straten en kades
met haaks er op het fijnmazige patroon van stegen en smalle straatjes
wordt versterkt door het stedenbouwkundig plan en zorgt voor de
samenhang tussen het plangebied
en de binnenstad.
De kwaliteiten van de middeleeuwse binnenstad zijn ook het uitgangspunt en de inspiratiebron voor het
beeldkwaliteitsplan en het ontwerp van de openbare ruimte. Van
belang is de herkenbaarheid van
de middeleeuwse perceelsgrenzen,
het fijnmazige daklandschap, het
tonen van zoveel mogelijk originele
substantie van de monumenten.
Hierdoor blijft de historie voelbaar
en herkenbaar. Moderne heden-

daagse architectuur, zorgvuldig
gedetailleerd, met de juiste maat
en schaal, met duurzame materialen, toegepast alleen daar waar de
middeleeuwse stedenbouwkundige structuur of substantie wordt
doorbroken of aangeheeld, versterkt
deze herkenbaarheid. Door op alle
schaalniveau’s, zelfs tot in de detaillering van de winkelinterieurs, dit
principe door te zetten, wordt het
mogelijk dit nieuwe winkelgebied
het unieke karakter van deze plek
mee te geven.
Voor de architectuur langs de lange
doorgaande straten en kades blijft
de beeldkwaliteit van het beschermd stadsgezicht gehandhaafd.
De gevels die afwijken van de middeleeuwse perceelsgrenzen worden
afwijkend vorm gegeven, evenals
de ingrepen in de bestaande bouwmuren. Om het nieuwe winkelgebied aan de Aalmarkt in te leiden
wordt er een uitzondering gemaakt
op de hoek van de Aalmarkt en de
nieuwe straat, hier gaat de ‘voering’
van de nieuwe straat de hoek om
naar de Aalmarkt. Deze hoek zal
van hoge architectonische kwaliteit
zijn passend binnen de historische

omgeving.
Voor de levendigheid en sociale
veiligheid van het centrum is het
van belang dat er boven de winkels
wordt gewoond. Dit gebeurt in het
Aalmarktgebied bij de meeste gebouwen, behalve bij de gebouwen
met een horeca of culturele functie,
grootschalige winkels die behoefte
hebben aan een tweede verdieping
en de grotere bestaande winkels
als de V&D. Voor het wonen boven
winkels worden de tweede- en
kapverdiepingen van de bestaande
monumenten gebruikt, aangevuld
en ontsloten vanaf de nieuwe winkelvolumes. De levendigheid wordt
ook ’s avonds gewaarborgd door
de horeca en de culturele functies
in het Aalmarktgebied. Zoals de
horeca in de Waag met het terras op
het Waaghoofd en het atrium achter
de Waag en de Cultuurtuin met
het terras van de Stadsgehoorzaal
waaraan mogelijk een horecagelegenheid wordt toegevoegd in het
middeleeuwse deel van het monument Leids Vrijetijds Centrum. De
Cultuurtuin wordt ontsloten vanuit
de ‘nieuwe straat’.

Linkerpagina
Middeleeuwse perceelsgrenzen
(rood) geprojecteerd op het plan,
groen is afwijkend
Referentie, Amsterdam
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