
5. Themalijn: Benut het verhaal 
Voor de kwaliteit van de fysieke stad 

 
Pitcher: Matthijs Burger 
Architectuurhistoricus en adviseur cultuurhistorie 

Erfgoed Leiden en Omstreken 

 

 
 

Werkzaam bij Erfgoed Leiden en Omstreken, is hij 
betrokken bij grotere en kleinere ruimtelijke 

ontwikkelingen in heel Leiden. Erfgoed ziet hij als 

vertrekpunt voor het denken over de toekomst van 

de stad. De gebouwde stad is een archief vol 
verhalen waar we zorgvuldig mee om moeten gaan, 

maar heeft ook kwaliteiten die oplossingen bieden 

voor vraagstukken waar we nu voor staan. De 

historische stad wordt door iedere generatie opnieuw 
getransformeerd en geïnterpreteerd. De kunst is dat 

zo zorgvuldig te doen dat de generaties na ons ook 

nog de kans krijgen om de verhalen en kennis uit die 

historische stad te gebruiken.  
 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
9. Erfgoed en Omgevingswet 

Erfgoed en Omgevingswet: zoals veel gemeenten 
is Leiden volop bezig met z’n omgevingsvisie. 

Daarnaast werken we aan ontwikkelperspectieven 

voor deelgebieden en denken we na over wat de 

inbreng vanuit erfgoed kan of moet zijn in het 
omgevingsplan. Vraagstukken zijn er nog te over. 

Hoe zorg je als kennissector bij uitstek voor een 

zinvolle bijdrage aan een integraal product? Is er 

een risico dat we onszelf verliezen in ons streven 
naar integraliteit? Hoe draag je bij aan een andere 

manier van werken en een andere mentaliteit in de 

toekomst, en wat is dat dan? 

Themaleider: Matthijs Burgers 
Zie bio bij pitcher. 

 
Inhoudelijke gesprekspartner: 
Teun van den Ende  

Erfgoedspecialist College van Rijksadviseurs 

 
Teun van den Ende, 

initiatiefnemer van Werkplaats 

Erfgoed, schrijft, onderzoekt en 
voedt het (online) debat over de 

transformatie van stad en 

landschap. Teun werkt sinds 

2010 als projectleider voor het 
College van 

Rijksadviseurs (CRa), een adviescollege van het 

kabinet bestaand uit (landschaps-)architecten en 

stedebouwkundigen. Hij is vanuit het CRa actief als 
secretaris van het Herbestemmingsteam dat 

dilemma’s op het gebied van herbestemming en 

leegstand agendeert bij eigenaren en overheden. 

 
10. Dilemma’s bij het herstellen van 

historische kleuren en winkelpuien   
Met de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 

stimuleert de gemeente Leiden het herstel van 

historische winkelpuien en kleuren. Daarbij stuiten 

we op interessante dilemma’s. Zo blijkt dat in de 
praktijk de smaak en eisen van eigenaren en 

ondernemers niet altijd overeenkomen met de 

visie van de erfgoedspecialist. Hoe hiermee om te 

gaan?  

 

Themaleider: Monique Rosscher 

Projectleider Herstel Historisch Stadsbeeld 

 
Monique Roscher is 

kunsthistorica en werkt bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken als 

projectleider Historisch 

Stadsbeeld. Als zodanig is zij 

verantwoordelijk voor het 
winkelpuien- en kleurenproject 

van de gemeente Leiden.  

 

 
Inhoudelijke gesprekspartner: 
Cas Nagtzaam 
 

Werkzaam bij Erfgoed Leiden en 

Omstreken als 
monumentenadviseur en 

restauratiearchitect.  

Hij beoordeelt 

vergunningsaanvragen voor 

aanpassingen van monumenten 
en stimuleert en adviseert bij 
aanvragen van subsidie voor 

herstel of reconstructie van 

historische winkelpuien, stoepen, kleuren en 

passende gevelreclames.  

 

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/
http://werkplaatserfgoed.nl/category/werk/h-team/


Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
G. Stadswandeling:  

Omgevingswet in de praktijk 
We gaan de binnenstad van Leiden in om op straat 

te zien wat de rol van erfgoed is. De huidige stad is 

mede het resultaat van generaties ‘ouderwetse 

planologie’. Wat zijn we voor gevolgen daarvan? 
Welke kansen biedt de Omgevingswet ons om het 

beter of anders te gaan doen? Daarbij kijken we 

vooral naar de relaties die erfgoed heeft met allerlei 

andere domeinen. Wat voor de een erfgoed is, is 
voor de ander verkeer, groen of wonen. Welke 

belangen heeft erfgoed, welke oplossingen draagt 

het aan, welke allianties dienen zich aan? 

 

Excursieleider: Matthijs Burger 
Zie bio bij pitcher bovenaan.  

 
 

 
 

 

H. Een wandeling langs winkelpuien 
Al tien jaar stimuleert de gemeente Leiden met een 
subsidieregeling het herstel van historische 

winkelpuien. Tijdens deze wandeling kunt u 

verschillende resultaten beoordelen en hoort u hoe 

die tot stand kwamen. Daarbij laten we ook 
eigenaren en ondernemers aan het woord.  

 

Excursieleiders:  
Monique Rosscher en Cas Nagtzaam 
Zie bio’s bij thematafel nr. 10.  

 

 


