
Oud huis? trek een trui aan!

LEIDEN - Op 22 september is ‘Omme-
landen’ het dagonderwerp van Lei-
den2022. Paula van Ommen van de 
Leidse Amateur Fotografen Vereni-
ging maakte daarom deze foto. De 
foto is gemaakt bij het stukje natuur 
ten noorden van de Merenwijk, vlak 
naast de golfbaan. Op fiets en loop-
afstand van alle Leidenaren.

Misschien denk je bij Ommelan-
den eerder aan Groningen, maar 
op 22 september staan toch echt de 
Leidse Ommelanden centraal. Dit 
programma wil Leiden en omge-
ving aantrekkelijker maken voor 
inwoners en toeristen.
De gemeente sloot in 2015 een 
samenwerkingsovereenkomst met 
Leiden en de naastgelegen gemeen-
ten. Ze spraken af tijd, geld, grond 
en inzet van mensen te investeren 
om een duurzaam systeem te reali-
seren: een netwerk van routes, die 
beginnen en eindigen in het Sin-
gelpark van Leiden en die lopen 
via de stadsrand en Ommelanden. 

Op de routes liggen aantrekkelijke 
plekken voor een kort of lang ver-
blijf.
Ook de onderzoekers van de Uni-
versiteit Leiden houden zich met 
de Ommelanden bezig. Zo onder-
zoekt onder andere Maarten Schra-
ma, universitair docent ecosys-
teem-ecologie, in de Vrouwe Ven-
nepolder bij Oud Ade samen met 
burgers en boeren hoe je veenwei-
degrond duurzaamt beheert. Over 
tien jaar hopen ze onder meer te 
weten hoe je biodiversiteit bevor-

dert, en uitstoot van stikstof en 
CO2 vermindert. Het Polderlab 
Vrouwe Venne moet inzicht geven 
in wat het beste is voor biodiver-
siteit, voor vermindering van stik-
stof- en CO2-uitstoot, maar ook 
voor de voedselvoorziening, recre-
atie en bodemdaling. Met deze ken-
nis kunnen boeren op veenweide-
gebied in de toekomst voedsel pro-
duceren op een duurzame manier, 
die ook financieel aantrekkelijk is.
In veenweidegebieden nam de 
afgelopen decennia de biodiver-

siteit af en klinkt de bodem in. 
Boeren, burgers en onderzoekers 
slaan nu dus de handen ineen, om 
in een uniek wetenschappelijk 
onderzoek te kijken hoe je in veen-
weidegebieden leefbare en duurza-
me landbouw kunt uitoefenen. In 
de Vrouwe Vennepolder gaan zij 
de komende jaren testen met het 
weer natter maken van de veenwei-
des en proberen zij verschillende 

teeltwijzen uit.
Veenweidegrond beperkt zich niet 
tot het Groene Hart. Een brede gor-
del veenweidegrond strekt zich uit 
door heel Nederland, Duitsland tot 
in Litouwen. “We hopen daarom 
dat de resultaten van ons onder-
zoek straks als vliegwiel kunnen 
dienen voor veel meer veenwei-
delandschappen in Nederland en 
Noord-Europa”, vertelt Schrama. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

De Ommelanden ten noorden van de Merenwijk (Foto: pr/LAFV/Paula van 
Ommen).

LEIDEN - Duurzaam bouwen en wonen 
is tegenwoordig een belangrijk 
thema. De opwarming van de aarde 
en de problemen die dat met zich 
meebrengt maken het noodzakelijk 
dat we energie besparen en ‘ener-
gieneutraal’ worden. Daarnaast 
wil iedereen tenslotte behaaglijk 
wonen: warm in de winter, koel in de 
zomer en vooral geen last van vocht-
problemen. Voor bewoners van de 
vele monumentale panden die Leiden 
rijk is betekent verduurzaming van 
hun woning een extra opgave, want 
het is belangrijk dat het bijzondere 
historische karakter van de woning 
instand blijft. Tijdens de lezingen-
avond, die de Historische Vereniging 
Oud Leiden traditiegetrouw op de 
vrijdag voor de Open Monumenten 
Dagen (OMD) organiseerde, vertel-
den medewerkers van Erfgoed Leiden 
en Omstreken over de uitdagingen 
die verduurzamen van monumentale 
panden met zich meebrengen.   

Met ruim 2.800 monumenten is 
Leiden tegenwoordig de vierde 
monumentenstad van Nederland. 
Leiden kent naast rijksmonumen-
ten en gemeentelijke monumen-
ten ook twee rijk beschermde 
stadsgezichten. Pieter-Jan De Vos, 
bouwhistoricus, deed de aftrap van 
de avond met een verhaal over het 
hergebruik van historische bouw-
materialen en constructies door 
de eeuwen heen. Hij onderzoekt 
de staat waarin een monumentaal 

pand verkeert bij een geplande 
verbouwing en brengt dan advies 
uit. De Vos gaf aansprekende voor-
beelden van wat je aan kunt tref-
fen als je een blik achter de voorge-
vel werpt. Zo noemde hij het pand 
Breestraat 113, dat uit de 18e eeuw 
dateert en een gevel heeft die de 
bouwstijl van die tijd reflecteert. 

Het casco van dit gebouw dateert 
echter uit de 15e eeuw en er zijn 
nog meer oudere bouwelementen 
aanwezig die je eerst ontdekt als je 
daar onderzoek naar doet. Je kunt 
dan denken aan dakpannen, bal-

ken, consoles, lambrisering etc. 
Het gaat hier dus om het herge-
bruik van bouwelementen. Daar 
werd in Leiden al mee begonnen 
in de 12e eeuw, toen het gebied 
rondom het huidige stadhuis flink 

werd opgehoogd met behulp van 
afval zoals potscherven, botten en 
stukjes leer. 
Vera Kuipers, adviseur duurzaam 
wonen en collega van De Vos, ver-
telde de aanwezigen vol enthou-
siasme over het project Duur-
zaam Erfgoed. Erfgoed Leiden en 
Omstreken wil nadrukkelijk eige-
naren ondersteunen bij het ver-
duurzamen van hun monument 
en geeft hun maatwerkadvies over 
isolatie en andere mogelijkheden 
om energie te besparen.
Na de lezingen volgde een forum-
discussie over de mogelijkheden 
van verduurzamen van monumen-
tale gebouwen. Onder leiding van 
Jan-Jaap de Haan, waarnemend 
voorzitter HVOL, gingen Yvonne 
van Delft, wethouder Energie, 
Werk en Inkomen en Cultuur, 
Dennis van Veen, restauratiear-
chitect, Jan Dröge, bouwhistoricus 
in Leiden, en Marion van Dongen 
namens Stichting Diogenes met 
elkaar in gesprek. Dröge stelde 
dat wat je met een oud gebouw van 
plan bent bepaalt wat er qua aan-
passing en hergebruik mogelijk is. 
En daarmee de noodzaak om bij 
de opdrachtgever geen onrealis-
tische verwachtingen te wekken. 
Niet alles kan, maar als je kansen 
in een gebouw ziet is er wel veel 
mogelijk. Dröge: “Je moet binnen 
de grenzen blijven van wat een 
gebouw heeft.” x

Na de lezingen volgde een forumdiscussie over de mogelijkheden van verduur-
zamen van monumentale gebouwen (Tekst en foto: Werner Zonderop). 

“We willen verduurzamen, maar wel met behoud van de historie”
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Leiden viert de 
wetenschap
LEIDEN - Leiden is in 2022 Euro-
pean City of Science. 365 Dagen 
lang viert men wetenschap, 
kennis, kunst en kunde, vol acti-
viteiten voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Elke dag 
staat er een ander onderwerp 
centraal. En zo viert de LAFV in 
samenwerking met Leiden2022 
haar 100-jarig bestaan in deze 
rubriek. Iedere week plaatst de 
LAFV op deze plek in het Leids 
Nieuwsblad een foto die gerela-
teerd is aan een dagonderwerp. x


