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Shapefile Van Oerle gebouwen 
Van Oerle zijn monumentale Leiden binnen en buiten de Vesten omvat een tekstdeel en een 
atlasdeel. In de atlas is een sociaal-topografische kaart van laat 16de-eeuws Leiden opgenomen. Het 
origineel bestaat uit 10 kaarten (kaart 7A, 7B, 9, 11A, 11B, 13A, 13B, 15, 18A, 18B). Deze zijn in 
Photoshop uitgesneden en in QGIS gegeorefereerd. Vervolgens zijn de openbare gebouwen 
overgetrokken en zijn in de attributentabel de namen van gebouwen aangegeven. 

 
 
Shapefile Gebouwen 
De ‘Van Oerle Publieke gebouwen laag’ was een belangrijk hulpmiddel voor de samenstelling van de 
‘Gebouwen’-laag. In deze laag is ernaar gestreefd om ‘alle’ openbare gebouwen op te nemen die in 
de middeleeuwen (hier tot 1560; Jacob van Deventer-kaart) in Leiden geweest zijn. Op dit moment 
telt de laag ruim 70 gebouwen of fasen van gebouwen, maar het betreft echter nog niet ‘alle’ 
gebouwen. Stoven (badhuizen/bordelen) ontbreken bijvoorbeeld systematisch, terwijl bekend is dat 
die wel in Leiden voorkwamen (Van Oerle 1975, 200); stadspoorten zijn evenmin opgenomen. Op 
één kaartlaag staan verschillende elementen die nooit tegelijkertijd zijn voorgekomen. Verder is het 
zo dat de drie parochiekerken in Leiden, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de St. Pieterskerk en de 
Pancraskerk meerdere keren voorkomen. Voor elke bouwfase is een polygoon aangemaakt op basis 
van gegeorefereerde gepubliceerde gebouwplattegronden.  
Door te filteren binnen de laag op twee jaartallen, kan van elk gewenst jaartal een ‘correct historisch’ 
kaartbeeld gemaakt worden. Daarbij dient wel het voorbehoud gemaakt te worden dat het hier 
geleverd bestand een eerste versie is. Per gebouw is aangegeven welke bron gebruikt is, maar er is 
geen uitputtend historisch onderzoek verricht naar de bouwgeschiedenis.  
Filteren op gebouwen die in het jaar 1300 voorkomen gaat als volgt:  
"Begin" <= 1300 AND "Eind"  >= 1300 
 



Attributentabel  
Naam Naam van het gebouw 
Bon Naam van het bon waar het in ligt. De 

bonindeling verandert een paar keer in de Leidse 
geschiedenis. Hier is de bonindeling van 1574 
aangehouden vanwege de vergelijkbaarheid met 
de Volkstelling van 1574. 

Begin Stichtingsdatum of oudste vermelding van een 
gebouw 

Eind Einddatering van een gebouw. Niet altijd is een 
einddatering bekend, wanneer het jaartal na 
1560 lag is hier geen uitputtend onderzoek naar 
verricht. Omdat er gefilterd moet worden, is het 
wel van belang dat er in het veld “eind” een 
jaartal genoemd staat.  

Verwijzing Verwijzing naar de literatuur en eventuele 
opmerkingen. 

P-nummer Slechts een enkele keer is een P-nummer 
toegevoegd. P-nummers zijn de nummers die 
voortkomen uit de vectorisering van het Straten-
en Grachtenboek en binnen het Historisch Leiden 
in Kaart project zijn P-nummers een belangrijke 
schakel. 

Type Het type gebouw is hier aangegeven in het geval 
van religieuze gebouwen (kloosters en 
begijnhoven) en kerken.  

Meters De oppervlakte van het gebouw in meters.  
 

Colofon 

 
 

Tekst Roos van Oosten 
Uitvoer GIS Roos van Oosten 
Met dank aan Arie van Steensel voor het beschikbaar stellen 

van het bestand Leiden faciliteiten 1583-1604-
versie 1.0. 
Cor de Graaf voor het beschikbaar stellen van de 
scans van de kaarten Van Oerle. 
Ellen Gehring voor GIS-advies 

Datum vervaardiging November 2018 
Versie 1.0 14 november 2018 
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