
Aan de leden van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling
van de Gemeenteraad van  Leiden

Leiden, 12 november 2014

Onderwerp: raadsvoorstel m.b.t. kennisnemingsbesluit Zeeheldenbuurt

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 november a.s. behandelt u in de vergadering van de Commissie Stedelijke Ontwikkeling het 
kennisnemingsbesluit van B&W inzake de Zeeheldenbuurt. Het cruciale punt van dit besluit is de 
voorgenomen sloop van 98 woningen in het bezit van Portaal.

De Historische Vereniging Oud Leiden keert zich in het bijzonder tegen de voorgenomen sloop van 
de twee complexen aan de Zijlsingel1. Die zijn beeldbepalend en hebben cultuurhistorisch grote 
betekenis.
Weliswaar hebben wij ook bedenkingen bij een deel van de overige sloop, maar tegelijk begrip 
voor de andere argumenten die een rol spelen bij de herstructurering van het bezit van Portaal in 
de Zeeheldenbuurt. Mits bij de nieuwbouw het karakter van de buurt overeind blijft en recht wordt 
gedaan aan de bevindingen in het beeldkwaliteitsplan, willen we ons niet verzetten tegen de overige 
sloop/nieuwbouw.

Met betrekking tot de beide complexen aan de Zijlsingel tekenen wij graag aan dat deze zijn 
opgetrokken in de bouwstijl die in het interbellum voor huurwoningen gebruikelijk was. Dergelijke 
meerlaagse complexen zijn er niet veel in Leiden, uit die tijd kennen we vooral grondgebonden 
woningen, zoals in De Kooi, Transvaal, Tuinstadwijk en de Zeeheldenbuurt.
De beide complexen vormen vanaf de Zijlsingel gezien ook de “poort” van de buurt, met direct 
daarachter de typerende architectuur van de De Ruijterstraat.
We sluiten ons graag aan bij doelstelling 8 uit het voorstel dat u wordt voorgelegd: “Behoud 
historische uitstraling, hoe deze te behouden, met name in gebieden Trompstraat en De Ruijterstraat.” 
In onze visie kan dit doel alleen worden bereikt  in samenhang met beide complexen aan de Zijlsingel.

Onze vereniging vraagt u aan de gemeenteraad te adviseren een uitspraak te doen op grond waarvan de 
sloop van de beide complexen aan de Zijlsingel geen doorgang zal krijgen.

Hoogachtend,
namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden,

G. J.H.C. Kramer mw. W. Smitsloo-de Graaff
Vice-voorzitter secretaris

1 Wij hebben dit eerder aan Portaal kenbaar gemaakt binnen het kader van de voorbereidingen van de plannen, 
via een brief van 14 februari 2014, waarvan wij een afschrift hebben gezonden aan de gemeenteraad en aan 
B&W. Een afschrift van deze brief voegen wij volledigheidshalve bij.


