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Geachte College,

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden heeft ernstig bezwaar tegen de plannen zoals 
bij u ingediend voor de aanleg van een nieuw terras bij de samenvloeiing van de Oude en Nieuwe 
Rijn, intussen bekend onder de naam “Annies terras”.

Qua lokatie hebben we het hier over één van de meest markante historische plekken van Leiden. 
Zonder veel overdrijving kan men stellen dat hier het ontstaan van Leiden ligt. En nog steeds is dit 
een zeer centraal punt in Leiden, in zekere zin hèt plein van Leiden, zij het dan een waterplein bij het 
ontbreken van “echte” historische stadpleinen. Door zijn grote wateroppervlakte heeft dit plein een 
unieke en zeer grote historische en ruimtelijke waarde.

Door de restauratie van de werfkelders onder de Hoogstraat en de latere verwijdering van de semi-
permanente opbouwen op de Hoogstraat, heeft deze historische plek aan (cultuur)historische 
waarde gewonnen. Een waardeoordeel over het huidige botenterras op twee (inmiddelss de facto 
drie) dekschuiten moge als irrelevant voor de onderhavige zaak hier achterwege blijven.

Het terras waarvoor thans een vergunningaanvraag is ingediend, is naar onze mening 
cultuurhistorisch een “Fremdkörper” op die plek in de stad. Of het terras in het voorliggende 
ontwerp technisch gezien nu drijvend is (wat het is) of niet (als het zou rusten op palen), de visuele 
indruk is die van een vast terras, een vaste “aanbouw” aan de Hoogstraat. Dat doet ernstig afbreuk 
aan het historische beeld van de plaats waar Oude en Nieuwe Rijn samenkomen. Het is wat ons 
betreft een niet-aanvaardbare inbreuk op het beschermd stadsgezicht.

Het negatieve effect wordt zeer versterkt door de omvang: de totale oppervlakte van het terras (incl. 
wandelpad) wordt bijna verdubbeld. Op deze plaats van de samenkomst van de Rijnarmen, die in 
de loop der geschiedenis toch al fors is versmald, is een dergelijke “bebouwde” oppervlakte buiten 
proportie. 

Een terras van deze omvang vormt ook een ernstige inbreuk op de kwaliteit en waarschijnlijk ook de 
gebruiksmogelijkheden van het centrale waterplein van Leiden. Leiden is in toenemende mate een 
“waterstad” geworden. De doorvaart van Oude en Nieuwe Rijn op deze plaats wordt wel èrg smal, 



zeker als men ervan uitgaat dat er (of het nu mag of niet) toch boten zullen aanleggen aan het terras. 

Waar uw College zo sterk hecht aan historisch verantwoorde inpassing van terrassen in de 
binnenstad (recent gestelde eisen aan meubilair etc.) zou goedkeuring van het thans voorliggende 
ontwerp van “Annies terras” moeilijk te begrijpen zijn.

Bestuurlijk gezien zal het bovendien moeilijk zijn aanvragen van andere horeca-exploitanten 
voor vergunningen van nieuwe terrassen op het water (al dan niet ter vervanging van bestaande 
terrasboten) te weigeren. Het risico van precedentswerking is evident. Dit zou een verdere 
aantasting van het beschermd stadsgezicht opleveren. 

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden ontraadt u derhalve met de grootste klem de 
aanvraag voor deze omgevingsvergunning goed te keuren. 

Namens het bestuur,

Mevr. Miep Smitsloo, secretaris


