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Stadsgehoorzaalblok
Maat en schaal
De nieuwe bebouwing in het Stads-
gehoorzaalblok is opgedeeld in ver-
schillende bouwmassa’s waarbij de 
knik in de gevel de overgang is. De 
bouwmassa’s onderscheiden zich-
zelf ten opzichte van elkaar door:

Proporties van de raamopenin-•	
gen, verschillende boven- en 
onderdorpel
Per gebouwmassa een karakte-•	
ristieke dakrand
Onderbouw en dakopbouw/kap •	
vormen een architectonische 
eenheid
De gebouwen verschillen in •	
hoogte

In het daklandschap vormt de mid-
deleeuwse perceelsgrens de over-
gang tussen de nieuwe bebouwing 
die aansluiting zoekt bij de bestaan-
de bebouwing aan de Mandenma-
kerssteeg en de nieuwe bebouwing 
die aansluiting zoekt bij de winkel-
gevels van de ‘nieuwe straat’. Op 
deze middeleeuwse perceelsgrens 
loopt een middengang (buiten-
ruimte) die de ontsluiting vormt van 
de woningen aan weerszijden op 
het dak van de winkelverdiepingen. 
De woningen die aansluiten op de 
bestaande bebouwing aan de Man-
denmakerssteeg vormen tezamen 
met deze bestaande kapverdiepin-
gen een voor- tussen- en achterhuis 
met patio. De woningen in de nieu-
we kapverdieping aan de ‘nieuwe 

straat’ vormen een architectonische 
eenheid met de winkelgebouwen 
aan deze straat. 

Cultuurtuin
De cultuurtuin wordt omsloten door 
de Waalse Kerk, de Stadsgehoorzaal 
en toekomstige winkelpanden met 
woningen op de verdieping. Midden 
in de tuin staat een grote monu-
mentale rode beuk die behouden 
blijft. De Stadsgehoorzaal heeft een 
groot terras aan de cultuurtuin en is 
daarmee de voornaamste gebruiker 
van de tuin. Om de Cultuurtuin te 
ontsluiten wordt een toegang ge-
maakt achter het monument aan de 
achterzijde van het Leids Vrijetijds 
Centrum. Deze ontsluiting is mini-
maal 3.5m hoog en 1.5m breed en 
is bij voorkeur ‘s avonds afsluitbaar. 
Het LVC zal worden uitgebreid in 
de Cultuurtuin. Hierbij is het van 
belang dat de Cultuurtuin herken-
baar blijft. Tevens dient er rekening 
te worden gehouden met de erf-
grens en de ramen van de Waalse 
kerk. Om daglichttoetreding voor de 
Waalse kerk te waarborgen wordt 
de uitbreiding van het LVC op de 
verdieping circa 1,5 m ten opzichte 
van begane grondgevel terugge-
legd. Langs deze uitbreiding is het 
mogelijk een vluchtroute vanuit de 
bovengelegen appartementen te 
realiseren.

Linkerpagina
Grachtenpand met winkelinterieur, 

Amsterdam
Rechterpagina

Gevelaanzichten Stadsgehoorzaalblok 
vanuit ‘nieuwe straat

Axonometrie Stadsgehoorzaalblok

Tuinkamer
In het achterhuis van Breestraat 72 
bevindt zich een tuinkamer met uit-
zicht op een wintertuin. De nieuwe 
gevels rondom deze wintertuin 
dienen in samenhang met de ach-
tergevel van Breestraat 72 ontwor-
pen te worden. Hiervoor gelden de 
architectuurregels van de nieuwe 
bebouwing, blz. 20.

Kelder
Binnen het Stadgehoorzaalblok is 
het mogelijk kelders te realiseren. 
Ook onder de ‘nieuwe straat’, op 
het kelderdek, zal de staatafwer-
king worden doorgezet.

Verhelingsvlekken
Voor het realiseren van grotere 
winkelunits is het noodzakelijk 
bestaande monumentale gebouwen 
te kunnen samenvoegen. Hiervoor 
zijn zogenaamde verhelingsvlek-
ken aangegeven. Binnen deze 
verhelingsvlekken gelden principes 
waarmee de afzonderlijke panden 
mogen worden samengevoegd. Een 
verhelingsvlek is nadrukkelijk geen 
winkelverkaveling maar een aan-
duiding waarbinnen verheeld mag 
worden. Binnen een verhelingsvlek 
kunnen dus meerdere winkels wor-
den opgenomen. De gebouwen die 
buiten de verhelingsvlekken vallen 
zijn moeilijk te verhelen, hier zal 
waarschijnlijk een zelfstandige (klei-
nere) winkel of een stijgpunt voor 
de bovengelegen appartementen 
in komen. Eventueel is het mogelijk 
deze ruimte te koppelen met de 
naastgelegen ruimte middels een 
deur. 
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Binnen de verhelingsvlekken gelden 
verhelingsprincipes. Deze zorgen 
ervoor dat de middeleeuwse ste-
denbouwkundige structuur en de 
herkenbaarheid van de afzonderlijke 
panden afleesbaar blijven in een 
grotere winkelunit. Deze afleesbaar-
heid of gelaagdheid wordt versterkt 
door nieuwe elementen herkenbaar 
additief vorm te geven en te materi-
aliseren. Deze regels gelden zowel 

voor de winkels als voor de appar-
tementen en de ontsluitingen ervan. 

Mochten er in de monumenten 
behoudenswaardige interieurele-
menten aanwezig zijn die het goed 
functioneren van de winkel belem-
meren dan zal in overleg met de 
Unit Monumenten en Archeologie 
bekeken worden hoe met deze ele-
menten om te gaan.

Linkerpagina
Winkelinterieur, Sittard

Watertoren, Rijswijk

Linker/rechterpagina
Verhelingsprincipes toegelicht aan de 

hand van visualisaties en referenties
Academie van bouwkunst, Amsterdam

Winkelinterieur, Sittard
Marqt, Amsterdam

Chill Out!, Amsterdam
Etalage, Antwerpen

Verhelingsprincipes

De bestaande vloeren blijven 
gehandhaafd en kunnen worden 
voorzien van sparingen. Als uit de 
verheling blijkt dat er een hogere 
verdiepingshoogte noodzakelijk is 
worden de vloerdelen verwijderd en 
de vloerbalken gehandhaafd. Hier-
mee wordt de verdiepingshoogte 
verhoogd en blijft de structuur van 
de bestaande bebouwing herken-
baar.

Vloeren
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De sparingen in bouwmuren zijn zo 
gemaakt dat het pand als zelfstan-
dige eenheid herkenbaar blijft, zie 
afmetingen. Dit betekent dat bij de 
bebouwing langs de Mandenmak-
kerssteeg, met een gemiddelde 
verdiepingshoogte van ca 4 m. er 
een sparing mogelijk is tot ca 3,5m 
hoogte. Als de verdiepingshoogte 
van de winkel te laag wordt dient 
de balklaag gehandhaafd te worden 
zodat de oorspronkelijke verdie-
pingshoogte herkenbaar blijft.

Het heeft de voorkeur de originele 
substantie van de monumenten te 
tonen, ook in de (winkel)interieurs. 
Mocht dit niet mogelijk of wenselijk  
zijn dan worden nieuwe verdek-
kende elementen reversibel aange-
bracht. 

De gevels aan de Mandenmakers-
steeg worden voorzien van etalages 
waarbij het van belang is dat de ge-
vel ook vanuit het interieur herken-
baar blijft. Het streven is ook aan 
deze zijde van de winkels entrees te 
maken. Bij voorkeur wordt op een 
aantal plaatsen de Mandenmakers-
steeg zichtbaar vanuit het interieur 
van de winkel.

Binnen de verhelingsvlek zijn voor-
malige buitengevels herkenbaar 
door de gevelopeningen zichtbaar 
aanwezig te laten. Een borstwering 
kan worden weggezaagd (wit ge-
stippeld gemarkeerde deel) zodat er 
een doorgang ontstaat. De originele 
substantie blijft zoveel mogelijk 
aanwezig. Aanhelingen zijn herken-
baar additief. 

Etalages

Materialen

Sparingen

Gevels
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Entree van de 
‘nieuwe straat’ 
De Aalmarkt bestaat uit een door-
gaande gevelwand van kleinscha-
lige bebouwing, onderbroken door 
V&D, de Waag en de Stadsgehoor-
zaal. Deze doorgaande gevelwand is 
kenmerkend voor de gevelwanden 
langs de langs de lange doorgaande 
straten in Leiden. De stegen en 
smalle straatjes die uitkomen op 
deze lange doorgaande straten en 
kades variëren in breedte van circa 
1,5 meter tot 7,0 meter. Het gewen-
ste profiel voor een goed function-
erende winkelstraat is minimaal 6 
meter. Om het doorgaande karakter 
van de Aalmarkt ook voorlangs de 
‘nieuwe straat’ door te zetten wordt 
er een bijzonder hoekoplossing 
gemaakt in de nieuwe bebouwing. 
Deze verbijzondering maakt op de 
verdiepingen de straatbreedte ter 
plekke van de Aalmarkt 4,5 meter 
en op maaiveld 6 meter. Tevens 
zorgt deze verbijzondering voor een 
aantrekkelijk oriëntatiepunt voor de 
‘nieuwe straat’.

In hoogte wijkt de nieuwe bebou-
wing af van de bebouwing aan de 
Aalmarkt. Van belang is de geleding 
van deze nieuwe bebouwing met 
een plint, middendeel en (langs)
kap. Hierin wordt de aansluiting 
met de kleinschalige bebouwing 
aan de Aalmarkt gezocht en de 
continuering van de gevelwand 
gewaarborgd. Er zijn verschillende 
architectonische middelen om een 
dergelijke hoekoplossing vorm te 
geven. De hoekoplossing zal van 
hoge architectonische kwaliteit zijn 
passend binnen de historische om-
geving. Hiernaast is een bestaand 
voorbeeld ter illustratie opgenomen. 
In materialisatie sluit de bebouwing 
aan op de nieuwe bebouwing langs 
de ‘nieuwe straat’.

Linkerpagina 
Vergroten winkelcircuit met een aan-

trekkelijk front aan de Aalmarkt 
Rechterpagina

Voorbeeld hoekoplossing met langskap 
en overstek, referentie Amsterdam
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Karakter
De cultuurtuin wordt omsloten door 
de Waalse Kerk, de Stadsgehoorzaal 
en toekomstige winkelpanden met 
woningen op de verdieping. Midden 
in de tuin staat een grote monu-
mentale rode beuk die behouden 
blijft. De Stadsgehoorzaal heeft een 
groot terras aan de cultuurtuin en 
is daarmee de voornaamste gebrui-
ker van de tuin. Na verbouw van 
het stadsgehoorzaalblok dient de 
Cultuurtuin opnieuw te worden 
ingericht. Daar waar de Cultuurtuin 
voorheen enkel via de Stadsgehoor-
zaal bereikbaar was zal deze in de 
nieuwe situatie ook worden verbon-

den met het nieuwe winkelcircuit. 
Via de ‘nieuwe straat’ zal de tuin 
worden verbonden met een door-
steek die overdag publiek toegan-
kelijk is en ‘s avonds afgesloten kan 
worden. Op die manier wordt het 
verborgen stukje groen onderdeel 
van het winkelcircuit. 

Materialisering
De toegang vanuit de ‘nieuwe 
straat’ zal met eenzelfde materi-
aal als de nieuwe straat worden 
aangelegd. De nieuwe inrichting 
van de Cutuurtuin zal een groene 
sfeer kennen met een grotendeels 
halfverharde ondergrond waarop 

potten of hagen mogelijk zijn. Ook 
kan gevelgroen een bijdrage leveren 
aan het groene karakter van de Cul-
tuurtuin. Er is plaats voor uitbrei-
ding van de terrasfunctie in de tuin. 
Er worden geen gebouwde voor-
zieningen (vlonders, afscheidingen) 
aangebracht. De tuin kan worden 
afgesloten door een opgewerkt hek.

Cultuurtuin

Linkerpagina
Doorsnede Cultuurtuin

Rechterpagina
Bestaande situatie Cultuurtuin met het 

terras van de Stadsgehoorzaal
‘t Sas Breda

Afsluitbare poort

1:250
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Haarlemmerstraatblok

Het Haarlemmerstraatblok is opge-
bouwd uit zes gebouwen, drie aan 
de Stille Rijn en drie aan de Haar-
lemmerstraat. Alle gebouwen be-
horen tot het beschermde stadsge-
zicht van de binnenstad van Leiden. 
Stille Rijn 7 is een rijksmonument, 
deze zal een woonfunctie behou-
den. De gevels van Stille Rijn 8 en 
9 en Haarlemmerstraat 111 blijven 
ook behouden. Hierachter wordt 
een nieuwe winkel gemaakt over 
drie bouwlagen, met een optionele 

kelderverdieping en of een tweede 
verdieping. In deze nieuwe winkel 
wordt gerefereerd aan de middel-
eeuwse parcellering door middel 
van bijvoorbeeld de constructie. 
Hierin wordt de Watersteeg, naast 
Stille Rijn 7, ook meegenomen. 
Aan de Haarlemmerstraat wordt 
een nieuwe hedendaagse gevel 
gemaakt met Haarlemmerstraat 
111 en de huidige parcellering als 
uitgangspunt. De aansluiting van 
de nieuwe vloeren op de bestaande 

gevel aan de Stille Rijn zal in de 
verdere uitwerking nader onder-
zocht worden. De architectuurregels 
van de Welstandsnota 2010 zijn hier 
van toepassing. Het hoogteverschil 
tussen de Haarlemmerstraat en de 
Stille Rijn wordt aan de kant van 
de Stille Rijn benut om het laden en 
lossen te voorzien. De installaties 
worden op het dak achter een kap 
uit het zicht genomen. Achterkan-
tenkarakter aan de Stille Rijnzijde 
dient te worden vermeden.

Linkerpagina
Doorsnede bouwblok

Kaart met bebouwingszone
Rechterpagina

Gevel Haarlemmerstraat 111
Gevelschema Haarlemmerstraat 

Kaart met bebouwingszone
Gevel Stille Rijn

1

2
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4

1:500
projectie daklijn Stille Rijn 8

*

*

10.5 m

4.5 m

4.5 m

4.5 m

optie kelder
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Waaghoofd en brug

De samenkomst van de Rijn
De samenkomst van de Mare, de 
Oude en de Nieuwe Rijn vormt een 
ruimtelijke verbinding tussen de 
winkelcircuits. De kades van de Rijn 
vormen het geografische en histo-
rische hart van Leiden en hebben 
hierdoor een uniek en hoogwaardig 
karakter, hier is feitelijk de stad 
ontstaan. Door de ruimtelijk opzet 
en strategische ligging hebben de 
kades en het water veel potentie 
om als toneel voor evenementen te 
fungeren en daardoor bij te dragen 
aan de levendigheid van de stad. 
Levendigheid zoals deze er ook 
was door de handel in de tijd dat 
de Waag en het Waaghoofd in haar 
oorspronkelijk functie in gebruik 
was.

Ontwikkeling van deze plek en de 
verdraaiing van de brug zijn daarom 
integraal bekeken. Om een goede 
aansluiting te maken op de ‘nieuwe 

straat’ wordt de brug gedraaid, zo-
dat deze aan de Aalmarkt aanlandt 
aan het begin van deze nieuwe 
steeg. Tegelijkertijd wordt op 
deze manier het wateroppervlakte 
vergroot en het Waaghoofd vrijge-
speeld, zodat hier terassen aan het 
water gemaakt kunnen worden, 
behorende bij een nieuwe horeca 
functie in de Waag. 

De brug
De nieuwe brug zal binnen de 
structuur van de stad aansluiten 
op het secundaire karakter van de 
nieuwe steeg. De ligging tussen 
twee belangrijke primaire bruggen, 
die op relatief korte afstand van 
elkaar liggen, geeft duidelijk aan 
dat het hier een secundaire brug 
betreft. De vormgevingseisen zoals 
die hieronder zijn geformuleerd, zijn 
hierop gebaseerd. De breedtemaat 
van de secundaire brug is kleiner 
dan die van de primaire brug. De 

nieuwe brug dient in samenhang 
met bestaande brugverbindingen te 
worden ontworpen. De bestaande 
brugverbindingen in de stad wor-
den gekenmerkt door kort, vrijwel 
haaks op de kade staande verbin-
dingen. 

De bestaande secundaire bruggen 
binnen de Leidse binnenstad heb-
ben specifieke kenmerken. Zij vor-
men samen met  de onderstaande 
ontwerpprincipes het uitgangspunt 
voor het ontwerp van de brug: 

Functioneel en transparante •	
constructie 
Railing conform Bouwbesluit•	
Hekwerk functioneel en trans-•	
parant 
Hoogte afgestemd aan gewens-•	
te doorvaarhoogte en doorvaar-
breedte

Tekening linkerpagina
Schematische lengte en dwarsdoorsnede 

van de nieuwe brug 
 Historische tekening met wachters-

huisje  
Afbeeldingen rechterpagina

Bestaande bruggen in het centrum van 
Leiden.

gewenste door-
vaarhoogte

gewenste doorvaarbreedte
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Mandenmakerssteeg

De Mandenmakerssteeg is een 
typisch Leidse steeg die een oost-
west verbinding vormt tussen de 
Breestraat en de Aalmarkt. Het 
hoogteverschil in de steeg is onge-
veer twee meter. Op dit moment 
heeft de steeg aan weerszijden 
veel dichte gevels onder andere 
door de gevel van de Boterhal en de 
traforuimte. Door de leegstand in 
veel belendende bebouwing en het 
gat ter plekke van Mandenmakers-
steeg 3 en 5 wordt de steeg met 
name gebruikt als fietsroute. In het 
stedenbouwkundig plan wordt de 
Boterhal aan de achterzijde voorzien 

van een glazen atrium en krijgt het 
Vögele-pand aan de zijde van de 
Mandenmakerssteeg een skeletach-
tige gevel met maximale transpa-
rantie. De Waag wordt voorzien van 
een permanente horecafuncie met 
als uitbreiding het atrium achter de 
Waag, een glazen volume met een 
hoge verblijfskwaliteit. De steeg 
wordt hierdoor lichter en krijgt 
weer een aantrekkelijk programma. 
De gebouwen die worden verheeld 
in het Stadsgehoorzaalblok krij-
gen een aantrekkelijke uitstraling 
aan de Mandenmakerssteeg, waar 
mogelijk met doorzichten naar de 

achtergelegen grote winkelunits. 
In de Mandenmakerssteeg worden 
ook twee ontluitingen (stijgpunten) 
opgenomen voor de woningen die 
boven de winkels gelegen zijn. De 
woningen van de appartementen 
van de Apotheker kunnen ook 
vanaf hier ontsloten worden. De 
ontsluitingen hebben een open en 
transparant karakter. Tezamen met 
de nieuwe inrichting en verlichting 
wordt de steeg weer een aange-
naam onderdeel van de binnenstad 
van Leiden. 

Linkerpagina
Gevels Mandenmakerssteeg  

Foto’s van de Mandenmakerssteeg
Afbeeldingen rechterpagina

Referentie voor het atrium 
achter de Waag
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Monumentenatlas

Het plangebied als geheel maakt 
onderdeel uit van het beschermd 
stadsgezicht en bevat tal van rijks-
monumenten, 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 stedelijke 
weefsel- intact blijft. 

De monumenten in het Aalmarkt-
gebied worden gerestaureerd en 
voorzien van winkels en woningen.
Monumenten kunnen samenge-
voegd worden om grote winkelvloe-
ren mogelijk te maken. De aanpas-
singen aan monumenten gebeuren 
in overleg met de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en de Unit 
Monumenten en Archeologie van de 
gemeente Leiden.

De omschrijvingen die zijn opgeno-
men in deze monumentenatlas zijn 
overgenomen van de redengevende 
omschrijvingen van de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed en de 
omschrijvingen uit het rapport 
Dröge, nieuwe versie. Voor alle mo-
numenten is er ook een bouwhisto-
rische notitie gemaakt door de Unit 
Monumenten en Archeologie.

De peilmaten zijn overgenomen uit 
de inmetingstekeningen van Passe-
Partout. De tekeningen, schema’s 
e.d. komen uit de verschillende no-
tities en het archief met bouwdos-
siers van de gemeente Leiden.

Linkerpagina
Foto van de Aalmarkt, datum onbekend

Rechterpagina
Monumenten in het plangebied, Unit 

Monumenten en Archeologie, 
17 juli 2010
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Beeldbepalend pand
Gemeentelijk monument
Rijksmonument
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1. Breestraat 66

begane grond 2720 mm 
1e verdieping 7660 mm  
2e verdieping 12920 mm 

Status 
Gemeentelijk monument nr.1491
Huidige functie 
Filmzaal, Jazz-zolder, ruimten voor 
creatieve uiting
Redengevende omschrijving
Pand met twee bouwlagen en een 
kap met een zadeldak met de nok 
evenwijdig aan de straat, in 1887 
gebouwd naar ontwerp van stads-
architect D.E.C. Knuttel. Voorgevel 
in rijke neorenaissancestijl. De ach-
tervleugel (loodrecht op de straat) 
bevat belangrijke restanten van ‘de 
nieuwe lange zaal’ een in 1571 ge-
bouwde vleugel van het voormalige 
St.-Catharijnengasthuis.

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving
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2. Breestraat 68

Niet ingemeten 

Status 
Rijksmonument nr.24642
Huidige functie 
Winkel met bovenwoning 
Redengevende omschrijving
Pand met bakstenen gevel met 
rechte kroonlijst met consoles. 2e 
helft 18e eeuw, onderpui verbouwd.

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving

Cultuurhistorische parcelering en waardering                     Aalmarktblok 

Unit M&A, Edwin Orsel, 22-01-2010 2

de oudere muren). Bij de latere samenvoegingen en moderniseringen is over het algemeen het bestaande casco 
blijven bestaan, zoals bij Mandemakerssteeg 1, 7, 9, 11, 13 en 15, Aalmarkt 12, 13, 15, 16, 18, 19/20 en 
Breestraat 70 en 72. Breestraat 66 is een voorbeeld van 19de-eeuws hergebruik van grote complexen, hier is de 
laat 16de-eeuwse zaal van het gasthuis herbestemd tot school, met hergebruik van het oude gebouw. 
De kenmerkende opeenvolging van schaalverkleining, samenvoeging en modernisering is van groot belang in de 
Leidse geschiedenis. De schaalverkleining heeft zijn sporen nagelaten in de fijnmazig perceelsstructuur en de 
vele bewaarde laat 16de- en 17de-eeuwse casco’s. De samenvoeging is herkenbaar aan de gebouwen met één 
gevel en daarachter één of meerdere oudere casco’s. De moderniseringen zijn herkenbaar aan de nieuwe of 
gemoderniseerde gevels en enkele verhogingen. 

Waardering in geschematiseerde plattegrond 

Zwart middeleeuwse perceelslijn, hoge cultuurhistorische waarde 
Blauw perceel en bebouwing, hoge cultuurhistorische waarde 
Groen perceel en bebouwing, positieve cultuurhistorische waarde 
Geel perceel en bebouwing, indifferente cultuurhistorische waarde 
Rood onbekend 
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3. Breestraat 70

begane grond 2650 mm 

Status 
Rijksmonument nr. 24643
Huidige functie 
Kantoor
Redengevende omschrijving
Pand met bakstenen gevel met 
rechte kroonlijst met consoles. 2e 
helft 18e eeuw, onderpui intact. 
Fraaie deuromlijsting.

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving
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4. Breestraat 72

Niet ingemeten 

Status 
Rijksmonument nr. 24644
Huidige functie 
Winkel met bovenwoningen
Redengevende omschrijving
Pand met bakstenen gevel met 
rechte consoles, kroonlijst, mooie 
onderpui met hardstenen plint, rijk-
bewerkte middenpartij, omstreeks 
1730

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving

Aalmarkt te Leiden

N:\3245\R\C\VS-01 -8- 20-04-2010

3.4 Breestraat 72

Status Rijksmonument

Huidige functie Galerie/atelier met bovenwoning

Constructie Het pand bestaat uit een ondiep (ca. 2,5m),maar hoog voorste deel met daarachter een smal en
een breed pand. Tevens een corridor naar een achterhuis
Het voorste hoge deel van het pand bestaat uit een houten kap en houten verdiepingsvloeren.
Vermoedelijk op staal gefundeerd.
De achterbouw is in hoofdopzet gelijk aan de voorbouw met houten dakconstructies en vloeren

 Foto  6 Voorgevel no. 72 Langs- en dwarsdoorsnede Gevel achterhuis

Verbouwingen

In februari 1990 is de kap volledig vernieuwd (gelijk aan oorspronkelijke kap)
Er is vergunning aangevraagd voor een gewijzigde gevel en diverse doorbraken. Gezien het monumentale beeld en het
daarmee samenhangende negatieve advies van de monumentenzorg is de aanvraag uiteindelijk ingetrokken.
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5. Breestraat 74

niet ingemeten

Status 
Rijksmonument nr. 24645
Huidige functie 
Apotheek met dienstwoning
Redengevende omschrijving
Hoekpand, bakstenen gevel met 
rechte kroonlijst, 18e eeuw. Onder-
pui gewijzigd.

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving
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6. Mandenmakers-
  steeg 19

Niet ingemeten 

Status 
Beeldbepalend (geen monument)
Huidige functie 
Apotheek met kantoorruimten
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving

Bouwhistorische notitie en waardering                               Mandenmakerssteeg 19 

Unit M&A, april 2010 1

Pand : Mandenmakerssteeg 19 

Status : beeldbepalend 

Bijzonderheden : Bezoek (11.02.2010) door Jos van Rooden en Edwin Orsel (M&A). 

Inleiding 
Het pand is bezocht in verband met ontwikkelingsplannen. Van het Aalmarktgebied bestaat een beknopte 
bouwhistorische rapportage uit 2001 van Dröge Bureau voor Bouwhistorie. Daarbij is echter dit pand niet 
bezocht. Deze notitie is gebaseerd op een bezoek ter plaatse en de bestaande rapportage en is vooral gericht op 
het vervaardigen van een bouwhistorische waarderingsplattegrond. Door de afgewerkte gebruikssituatie hebben 
de bevindingen en conclusies een voorlopig karakter. 

Historische karakterisering 
Het perceel Mandenmakerssteeg 19 wordt op de kaart van Bast uit 1600 en Blaeu uit 1649 als dwarshuis 
weergegeven. Maar op de kaart van Hagen uit 1670 wordt een diep huis afgebeeld. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat de bebouwing dus is ontstaan omstreeks het midden van de 17de eeuw, al dan niet met 
gebruikmaking van muurwerk van de voorgangers.  
Mandenmakerssteeg 19 behoort tot het type diep huis en stamt uit de 17e eeuw, maar is een vernieuwbouw uit de 
late 19e eeuw. Het bestaat uit twee bouwlagen onder een mansardedak met een afwolving aan de voorzijde. Het 
sluit aan de achterzijde aan op het achterhuis van Breestraat 72. Mandenmakersteeg 19 is door middel van 
doorbraken in de linker zijgevel, verbonden met Breestraat 74. De voorgevel is de oorspronkelijke 19e-eeuwse 
bakstenen lijstgevel met gemoderniseerde toegangen. De bouwmuren en achtergevel zijn vermoedelijk uit de 
17e-eeuw. De constructie van het pand is door moderne afwerkingen niet waarneembaar, maar opmerkelijk is de 
vermoedelijk 17e-eeuwse splitlevel indeling. Deze indeling met achter in een pand een souterain-opkamer 
situatie is kenmerkend voor Leidse (hoek)huizen uit de 17e eeuw zonder binnenplaats of achterhuis (bijvoorbeeld 
Aalmarkt 1). Mandenmakersteeg 19 zou zijn licht vanaf de binnenplaats achter Breestraat 74 hebben kunnen 
laten toetreden. De kapconstructie is een typisch 19e-eeuwse mansarde-constructie met kreupele stijlen. Het 
interieur heeft een moderne afwerking. 

Waardering 
De perceelsbegrenzingen gaan terug op de historisch stedenbouwkundige structuur en vertegenwoordigen 
daarom een hoge waarde. 
De bouwmassa van Mandenmakersteeg 19 bestaat uit een 17e-eeuws huis en een 19e-eeuwse modernisering. De 
17e-eeuwse onderdelen, zoals de bouwmuren, achtergevel en de bijzondere splitlevel indeling van de balklagen 
hebben een hoge monumentwaarde. De relatief gave 19e-eeuwse modernisering betreft de voorgevel en 
kapconstructie en deze heeft een positieve waarde. De waarde van indeling en afwerking van het interieur is 
indifferent. 

Waardering in geschematiseerde plattegrond 

                  
 Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping 
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7. Mandenmakers-
  steeg 17

Status 
Beeldbepalend (geen monument)
Huidige functie 
Apotheek met studentenhuisves-
ting op de verdiepingen
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Niet ingemeten 

Peilmaten 
+NAP

Bouwhistorische notitie en waardering                     Mandenmakerssteeg 11 t/m 17 

Unit M&A, januari 2010 2

De bouwmassa van Mandenmakersteeg 15 heeft een hoge monumentwaarde als voorbeeld van een relatief gaaf 
pand uit de 17de eeuw. Het betreffen dan met name (gewijzigde) gevels, bouwmuren, balklagen en 
kapconstructie. De monumentwaarde van de fraaie houten 19de-eeuwse pui is hoog, maar indifferent voor het 
interieur uit 1982. De uitbouw heeft geen waarde. 
De bouwmassa van Mandenmakersteeg 17 heeft een positieve monumentwaarde als voorbeeld van een relatief 
gave modernisering uit de late 19de eeuw. Het betreffen dan met name de gevels en kapconstructie. De 19de-
eeuwse balklagen hebben geen uniciteitswaarde en zijn daarom indifferent. Ook de monumentwaarde van de pui 
en het interieur uit 1982 zijn indifferent. 

Waardering in geschematiseerde plattegrond 

                   
  

Begane grond  17  15  13 11 

Eerste verd. 17 15 13                   11

 Zolder verd. 17 15 13                   11
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8. Mandenmakers-
  steeg 15/13/11

Niet ingemeten 

Status 
Gemeentelijk monument nr. 312, 
1556 en 313
Huidige functie 
Apotheek met studentenhuisves-
ting op de verdiepingen
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Peilmaten 
+NAP

Omschrijving
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9. Mandenmakers-
  steeg 9

Status 
Gemeentelijk monument nr. 311
Huidige functie 
Magazijn/opslag op begane grond, 
verdieping ogebruikt/leegstand
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 1560 mm 
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10. Mandenmakers-
  steeg 7

Status 
Gemeentelijk monument nr. 1555
Huidige functie 
Leegstand
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 1560 mm 

Bouwhistorische notitie en waardering                                  Mandenmakerssteeg 7 

Unit M&A, januari 2010 2

Het losse achterhuis bestaat uit twee bouwlagen onder een tentdak. Vanuit de aanbouw kan toegang tot de 
begane grond worden verkregen. Een scheidingsmuur verdeelt deze in twee delen. In het achterste deel is een 
stallingruimte en het voorste deel een niet monumentale inrichting  bestaande uit toiletten, een trappenhuis en 
twee kleine vertrekken, gescheiden door een 19e-eeuws deurkozijn met paneeldeuren (bestede?). Moderne 
plafonds onttrekken de balklagen aan het zicht.  
Op de verdieping is het voorste deel de overloop waarvan uit de twee vertrekken in het achterste deel te bereiken 
zijn. In het linker vertrek is een rookkanaal tegen de achtergevel (Joost van Zonneveldpoort) en in het rechter is 
in de achtergevel een 6-ruits schuifvenster opgenomen. Een houten wand met vellingdelen vrmt de scheiding 
tussen de vertrekken en de overloop. De samenstelling van de scheidingswand tussen de vertrekken is onbekend. 
De niet monumentale indeling dateert vermoedelijk uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Vastgesteld is dat de 
zolderbalklaag bestaat uit een enkelvoudige balklaag. De balklaag loopt niet door over de volle diepte van het 
huis maar eindigt boven de overloop. Deze balk vormt de overgang van het tentdak naar de aankapping.  
De kapconstructie is niet bereikbaar en daarom niet in deze notitie opgenomen. 
De gevels van het achterhuis zijn gewijzigd: de oorspronkelijke deur- en raamopeningen zijn dichtgemetseld of 
dichtgetimmerd. Van het linker raamkozijn in de linker zijgevel is een doorgang naar de stalling gemaakt. de 
muren echter zijn in belangrijke mate oorspronkelijk. De gevelindeling aan de Joost van Zonnveldpoort en die 
aan de overbouwde binnenplaats duiden er op dat het geen zelfstandig huis aan de Joost van Zonneveldpoort 
was, want er ontbreekt een voordeur aan de zijde van de poort. Het huis was dus georiënteerd op de binnenplaats 
en fungeerde waarschijnlijk als los achterhuis/tuinhuis bij Mandenmakersteeg 7.  
De aanbouw die doorloopt in die van achter het pand Mandenmakerssteeg 9 is modern. 

Waardering 
De perceelsbegrenzingen zijn vermoedelijk ontstaan in de 18de eeuw, maar gaan terug op een oudere, in ieder 
geval midden 17e-eeuwse ontwikkeling van een veel groter (laat-) middeleeuws L-vormig perceel (oa Aalmarkt 
18 en Maarsmansteeg 1) en vertegenwoordigen daarom een hoge waarde. 
De bouwmassa van het voorhuis heeft een hoge monumentwaarde als een zeldzaam Leids voorbeeld van een laat 
16e-/17e-eeuws huistype: diep huis met dwarsmuur met weerszijden schouwen. Het betreffen dan met name de 
gevels, bouwmuren, dwarsmuur, balklagen en verdiepingshoutskelet. Hoge monumentwaarde bezit ook de 
oorspronkelijke 16e-/17e-eeuwse spiltrap, inclusief de deels nog aanwezige beschieting. De voorgevel heeft 
vanwege de wijzigingen die het heeft ondergaan een positieve monumentwaarde. De kapconstructie uit 1931 is 
vanwege de eenvoudige uitvoering en bewerking van geringe betekenis en heeft daardoor een indifferente 
numentwaarde. De vermoedelijk 19e-eeuwse balklaag van de insteek heeft door zijn onvolkomenheid en 
afwerking een indifferente monumentwaarde. De fragmentarisch nog aanwezige 19e-/20e-eeuwse inrichting en 
afwerking op de begane grond en verdiepingen hebben een indifferente monumentwaarde.  
De bouwmassa van het losse achterhuis heeft een hoge monumentwaarde als een zeldzaam voorbeeld van een 
18e-eeuws huis met een tentdak. Het betreffen dan met name de gevels, balklagen en kapconstructie. Mogelijk 
dat er oudere restanten deel uitmaken van het casco. De inrichting en afwerking is van geringe betekenis 
vanwege het ontbreken van samenhang en gaafheid (begane grond) en geringe ouderdom (verdieping) en heeft 
daarom een indifferente monumentwaarde. 
De lage aanbouw heeft een indifferente waarde. 

Waardering in geschematiseerde plattegrond

 Begane grond   Eerste verdieping  Zolderverdieping   
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11. Mandenmakers-
  steeg 1

Status 
Rijksmonument nr. 25129
Huidige functie 
Studentenhuisvesting
Redengevende omschrijving
Pand met fragment van Dorische pi-
lastergevel door kroonlijst afgedekt. 
Vlakke gevelstenen met jaartal 
Anno 1650 en leeuwenmasker, pui 
vernieuwd.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 1010 mm 

Bouwhistorische notitie en waardering                            Mandenmakerssteeg 1 

Unit M&A, januari 2010 2

Waardering in geschematiseerde plattegrond 

 Begane grond   Eerste verdieping  Tweede verdieping   Zolderverdieping
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12. Aalmarkt 19/20

Status 
Rijksmonument nr. 24555
Huidige functie 
Studentenhuisvesting
Redengevende omschrijving
Fragment van 2 verschillende 
gevels samen onder een dak met 
rechte kroonlijst, de zijgevel aan de 
Mandemakerssteeg heeft ellipsvor-
mige venstertogen met maskersluit-
stenen. Afgeronde hoek uit begin 
der 19e eeuw, omlijsting van v.m. 
ingang.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond  540 mm 
tussenverdieping 2720 mm
1e verdieping  5120 mm  
2e verdieping  8410 mm
zolderverdieping  11330 mm 
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13. Aalmarkt 18

Status 
Rijksmonument nr. 24554
Huidige functie 
Leegstand
Redengevende omschrijving
Pand met lijstgevel met klassicis-
tische winkelpui uit aanvang 19e 
eeuw.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 480 mm 
1e verdieping 4360 mm
2e verdieping 7290 mm
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14. Aalmarkt 16

Status 
Gemeentelijk monument nr. 1553
Huidige functie 
Technische dienst van electronica-
winkel met wonen op de verdiepin-
gen
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond  240 mm 
1e verdieping  3770 mm  
2e verdieping  6740 mm
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15. Aalmarkt 15

Status 
Gemeentelijk monument nr. 1552
Huidige functie 
Electronicawinkel met bovenwo-
ning
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 230 mm 
1e verdieping 3810 mm
2e verdieping 7090 mm
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16. Aalmarkt 14

Status 
Gemeentelijk monument nr. 303
Huidige functie 
Winkel (leegstand) met bovenwo-
ning
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond  180 mm 
1e verdieping  3690 mm  

Bouwhistorische notitie en waardering                             Aalmarkt 14 
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Waardering 
De perceelsbegrenzingen gaan terug op de historisch stedenbouwkundige structuur en vertegenwoordigen 
daarom een hoge waarde. 
De bouwmassa van het pand heeft een positieve monumentwaarde als een representatief maar geschonden 
voorbeeld van een laat 19de-eeuws woonwinkelhuis met oudere oorsprong. Voor het voorhuis betreffen dan met 
name de balklagen, kapconstructie en gevels. Voor het achterhuis betreffen dit de voor zover nog aanwezige 
balklagen en gevels. De gave en rijk gedetailleerde voorgevel en winkelpui van het voorhuis hebben echter een 
hoge monumentwaarde, evenals de gemeenschappelijke bouwmuren als drager van de historisch 
stedenbouwkundige structuur. De gevels en balklagen van de uitbreidingen van het achterhuis uit de tweede helft 
van de 20e eeuw zijn indifferent. Ook de interieurwaarden van voor- en achterhuis zijn indifferent, maar positief 
voor de restanten van het originele 19e-eeuwse winkelinterieur (terrazzovloer en historiserende gestucte 
balklaag) en de schouw en het stucplafond op de eerste verdieping. 

Waardering in geschematiseerde plattegrond 

 Begane grond Eerste verdieping  Tweede/zolder verdieping  
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17. Aalmarkt 13

Status 
Rijksmonument nr. 24553
Huidige functie 
Winkel met bovenwoning
Redengevende omschrijving
Pand met tuitgevel, 18e eeuw.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 110 mm 
1e verdieping 3330 mm
2e verdieping 8910 mm

Bouwhistorische notitie en waardering                             Aalmarkt 13 
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Waardering 
De perceelsbegrenzingen gaan terug op de historisch stedenbouwkundige structuur en vertegenwoordigen 
daarom een hoge waarde. 
De bouwmassa van het pand heeft een hoge monumentwaarde als een voorbeeld van een laat 16e-eeuws huis met 
een 18e-eeuwse achter- en voorgevel, waarin een vroeg 20e-eeuwse gave winkelpui is opgenomen. Het betreffen 
dan met name de bouwmuren, gevels (incl. winkelpui), balklagen en kapconstructie. De interieurwaarden zijn 
indifferent voor de indeling, maar positief voor de interieuronderdelen zoals: de 18e-eeuwse trappen, het 20e-
eeuwse winkelinterieur (oa de terrazzovloer en kraaldelenplafond) en het 19e-eeuwse rookkanaal op de 
verdieping. De lichtkap van de binnenplaats heeft een geringe waarde, evenals de fragmentarisch aanwezige 
achteraanbouw. 

Waardering in geschematiseerde plattegronden 

 Begane grond  Eerste verdieping Tweede verdieping  Zolderverdieping
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18. Aalmarkt 12

Status 
Beeldbepalend (geen monument)
Huidige functie 
Winkel met bovenwoning en maga-
zijn
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond  530 mm 
1e verdieping  4350 mm
2e verdieping  7830 mm  
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19. Aalmarkt 11

Status 
Rijksmonument nr. 24552
Huidige functie 
Kantoor met woningen op de ver-
diepingen
Redengevende omschrijving
V.m.stadsapotheek en verbandhuis 
van het v.m.Cath.Gasthuis. Gepleis-
terde bakstenen puntgevel.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond 690 mm 
1e verdieping 5180 mm
2e verdieping 7850 mm
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20. Stille Rijn 7/8/9

Status 
Stille Rijn nr. 7 is rijksmonument nr. 
345462, 8 en 9 beeldbepalend
Huidige functie 
Winkels met woningen
Redengevende omschrijving
Pand met bakstenen gevel met 
rechte kroonlijst. Eenvoudige 
deuromlijsting en dubbele deur.
2e helft 18e eeuw.

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
begane grond  220 mm 
1e verdieping  4530 mm
2e verdieping  8080 mm
3e verdieping  10560 mm  
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21. Haarlemmerstraat  
  107/109/111

Status 
Geen monument
Huidige functie 
Winkels
Redengevende omschrijving
Zie voor de waardering de bouwhis-
torische notitie van de Unit M&A, 
januari 2010

Omschrijving

Peilmaten 
+NAP
Niet ingemeten
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Maquette
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Colofon
Opdrachtgever 
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