
6. Themalijn: Het verhaal blijven ontwikkelen  

Richtlijnen voor de toekomst 
 

Pitcher: Remko Slavenburg 

Stedenbouwkundige en supervisor historische 

binnenstad, Gemeente Leiden 
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Leiden is de rode draad in de carrière van Remko 

Slavenburg; 2 keer weg gegaan naar het buitenland en 
2 keer teruggekomen. Het is moeilijk afscheid nemen 
van Leiden. Een relatief kleine stad, waar veel gebeurt 

en relatief veel mogelijk is. Van het ontwikkelen van 
een hele woonwijk in particulier opdrachtgeverschap 
(Nieuw Leyden) tot het herontwikkelen van een oud 

fabriekscomplex in de binnenstad (Meelfabriek). De 
breedte van de stedenbouwkundige opgave 
interesseert hem, waarbij ruimtelijke kwaliteit altijd de 
overhand moet hebben. Een goede duurzame stad is 
een mooie stad. 
 
 

Thema Lunchtafel: 12.00 – 13.00 uur 
11. Bouwhistorie in het Aalmarkt project 

In het hart van de fraaie Leidse binnenstad ligt 
het Aalmarktgebied. Bij herontwikkeling was de 

historie van de plek en alle gebouwen 
inspiratiebron, met kennis en respect voor deze 
historie is veel van de monumentale waarden 

behouden. Uniek onderdeel in het projectproces is 
de documentatie van belangrijke 
cultuurhistorische waarden die zouden 
verdwijnen. De werkwijze is succesvol geweest. 

Door de inbedding van de bouwhistorische 
documentatie in het proces zorgde dit niet voor 
vertraging en is de opgeofferde cultuurhistorie 
ex-situ behouden en voor de toekomst nog steeds 
raadpleegbaar. 
 
Aan tafel praten we door over wat wij hebben wij 

geleerd van het Aalmarkt project en wat we 
kunnen gebruiken in de toekomst? 

Themaleider: Edwin Orsel 

Bouwhistoricus, Erfgoed Leiden en Omstreken 
 
Voorzitter van het Convent 
van Gemeentelijke 

Bouwhistorici, bestuurslid van 
de Stichting Bouwhistorie 
Nederland, lid van de Bond 
Nederlandse Bouwhistorici en 

diverse monumenten 
commissies. Stelde mede de 
archeologische en 
bouwhistorische 
onderzoeksagenda van Leiden 
op. Zijn werkzaamheden 
betreffen het gehele 

bouwhistorische veld, van waardestellend en 
documentair bouwhistorisch onderzoek tot de borging 
van de bouwhistorische waardenkaart in 
bestemmingplannen. 
 
 

12. Verduurzamen historische woningen 
Erfgoed Leiden en Omstreken geeft al vier jaar 
gratis advies voor het verduurzamen van 
historische woningen, inmiddels aan meer dan 650 
monumenteneigenaren. 

 
Aan tafel bespreken we graag onze ervaringen en 
komen vragen aan de orde: Waarom isoleren we 
historische gebouwen niet net zo goed als 
nieuwbouwwoningen? Is een laag CO2 uitstoot wel 
mogelijk bij monumenten? Gaan we het beschermd 
stadsgezicht opofferen voor zonnepanelen? 

 

Themaleider: Rients Anne Slotema 

Projectleider duurzame monumentenzorg en 

senior adviseur Monumenten 

Erfgoed Leiden en Omstreken 

 
Betrokken bij de verbouwing 
en verduurzaming van 
monumenten en historische 

gebouwen in Leiden en 
omstreken. Hij is van mening 
dat duurzaamheid en 
monumenten goed samen 
gaan. Het is belangrijk dat er 
goed naar de bouwtechniek 
van het gebouw wordt 

gekeken en de kenmerkende 
cultuurhistorische waarden. Het aanpassen van 

historische gebouwen is hierdoor altijd maatwerk waar 
bij het verduurzamen het totale CO2 verbruik niet uit 
het oog verloren mag worden. 
 



13. Herinrichting van de Lammermarkt als 

voorbeeld van de ‘Leesbare stad’. 
De openbare ruimte vormt samen met de 
gebouwen de (fysieke) stad. In de afgelopen jaren 
is er veel instrumentarium gekomen om de 

historische bebouwing te beschermen, voor de 
openbare ruimte is dat (nog) niet het geval.  

 
De Lammermarkt is heel lang een plek geweest 
waar auto’s geparkeerd stonden en overheen 
moesten rijden. Hierdoor is de historische kwaliteit 
naar de achtergrond geschoven. Het was moeilijk 

de eenheid te ontdekken tussen de historische 
bebouwing, de nieuwe bebouwing en de openbare 
ruimte.  
 
Met het weghalen van de auto’s is de 
Lammermarkt weer het domein van de voetganger 
en de fietser geworden en de geschiedenis weer 

zichtbaar in het ontwerp. Hierdoor wordt de stad 
weer iets leesbaarder. Uitdaging is om van een 
evenementenplein ook buiten de evenementen om 
en aantrekkelijke stedelijke omgeving te maken. 
 

Themaleider: Remko Slavenburg 

Zie bio bij pitcher. 
 

Inhoudelijke gesprekspartner:  

Tracy Metz, Journalist  
 

Tracy Metz is journalist, auteur en 

moderator. Ze schrijft voor NRC 
Handelsblad en Architectural Record 
en leidt de live talkshow Stadsleven 
over urban issues. Daarnaast is ze 

directeur van het John Adams 
Institute, het onafhankelijke centrum 
voor Amerikaanse cultuur in 
Nederland. Haar bijdrage aan het 

publieke debat over stad en landschap werd in 2016 
onderscheiden met de Grote Maaskantprijs. 
 

Workshop of excursie: 13.15 – 14 .45  
I. Excursie bouwhistorie Aalmarkt 

Een wandeling door het Aalmarktgebied. Een 
herontwikkeling van de historische binnenstad met 
een combinatie van functies: wonen, winkelen, 
verblijven. Een compleet nieuwe steeg is aangelegd 

en een looproute ontwikkeld die de twee 
winkelgebieden met elkaar verbindt: de Breestraat 
en de Haarlemmerstraat.  
 
Wat hebben we geleerd en wat kunnen we gebruiken 
in de toekomst? 

 
 

Excursieleider: Edwin Orsel 

Bouwhistoricus Erfgoed Leiden en Omstreken, 

Zie bio bij thematafel 11. 
 

 
 

J. Excusie Stedenbouw: De historische stad 

door de ogen van een Amerikaanse professor 
In de Verenigde Staten is de stedelijke inrichting 

volledig op de auto gericht met alle gevolgen van 
dien voor gezondheid, sociale veiligheid en milieu.  
 
Toen de antropoloog Mark Neupert een jaar in de 
binnenstad van Leiden kwam wonen ging er een 
(oude) wereld voor hem open. De historische 

binnenstad is natuurlijk nooit ontworpen voor de 
auto en toch kunnen de mensen er op een moderne 
en prettige manier wonen en werken. 
 
Loop mee met Mark Neupert en kijk door zijn ogen 
naar voor ons vaak normale zaken als 

fietsenstallingen, woningen boven winkels en de 
markt. Beleef het leven in een historische Hollandse 
stad op de Amerikaanse manier en misschien leren 
we nog wat over onszelf. 

 

Excursieleiders: Remko Slavenburg en  

Mark Neupert, Professor of Anthropology at 

Oregon Institute of Technology 
 

Involved as planning Commissioner 
for the City of Klamath Falls, Oregon. 
These roles reflect his interest in the 
impact of urban planning on the 

fabric of society and he regularly 
teaches this topic at Oregon Tech.  
To help his American students see 
that there is more to life than 
automobile-dependent suburbs, Dr. 
Neupert made an ethnographic 

documentary of life in Leiden, the Netherlands. He 

spent a year studying at the University of Leiden’s 
Program for Visual Ethnography and took the streets 
to record Leiden’s story.  
 
The result is “Cobblestone Stories” a film that explores 

how the old, human-scale design of Leiden continues 

to shape the lives of its citizens. Dr. Neupert received 
his Ph.D. in Anthropology from the University of 
Arizona in 1999.  
 

 

 


