
Selfie met….: de Herengracht 

LEIDEN – Op dinsdag 29 november 
is ‘boulder’ het dagonderwerp van 
Leiden2022. Paula van Ommen, 
van de Leidse Amateur Fotografen 
Vereniging, maakte daarom deze 
foto bij Boulderhal Kunststof in Lei-
den. Boulderen is tegenwoordig een 
populaire sportactiviteit, een van 
de snelst groeiende klimsporten in 
Nederland. Boulderen wordt gedaan 
zonder zekering en touw en gaat niet 
hoger dan 4 meter. 

De naam boulderen stamt af van 
het Engelse woord ‘boulder’, wat 
rotsblok betekent. Ooit ontstaan 
als training om moeilijke over-
gangen op een berg te kunnen 
voltooien. Boulderen wordt sinds 
de jaren 70 erkend als internatio-
nale sport. Bij het boulderen gaat 
het niet om het overwinnen van 
afstand of hoogte, maar om het 
oplossen van lastige overgangen 

door middel van slimme greep- en 
stapvolgordes.
In Nederland en de rest van Euro-
pa wordt de Franse Fontaine-
bleau-schaal gebruikt om de moei-
lijkheid van boulderroutes aan te 
geven. De kleur van het blokje op 
de wand geeft de moeilijkheids-
graad aan. De schaal loopt in 
van 1A tot aan 9A, al komt vanaf 
niveau 3 in de praktijk vaker voor. 

Hoe hoger het getal (en letter), 
des te moeilijker de route. Dat je 
bij boulderen al vanaf level nul 
kunt instappen, maakt het een 
laagdrempelige sport. Zowel een 
beginner als een ervaren klim-
mer kan zich dus goed vermaken 
met boulderen. Een gezond portie 
moed en zelfvertrouwen zijn wel 
nodig. Naast de twee boulderhal-
len op de Rooseveltstraat, ‘Kunst-

stof’, opent er binnenkort een 
nieuwe boulderhal met de naam 
‘Krachtstof’. Deze nieuwe hal 
heeft maar liefst 700 vierkante 
meter boulderwand.
Op 1 december op de dag van ‘stof’ 
is er de activiteit ‘Leidse geschie-
denis in jouw batik van papier’ 

om 13.30 uur bij Erfgoed Leiden 
en Omstreken. Op 2 december op 
de dag van ‘crisis’ neemt Jan Peter 
Wiersema je mee in zijn presenta-
tie ‘op reis’ naar landen waar kli-
maatmigratie een hedendaagse 
praktijk is geworden. Meer info: 
www.leiden2022.nl. x

LAFV legt Leiden als dé wetenschapsstad vast

Klimmer Astor Meens in boulderhal ‘Kunststof ‘ in Leiden (Foto: pr/LAFV/Paula 
van Ommen).

LEIDEN – Leiden is de mooiste stad van 
de wereld. Leidenaar, Raadslid en his-
toricus Joost Bleijie gaat op zoek naar 
de mooiste plekken in de stad en de 
mooiste verhalen die achter de Leidse 
plekken, personen, gebeurtenissen 
of producten schuil gaan. Uiteraard 
maakt hij een Selfie op deze plek. 
Deze keer in Selfie met….: Heren-
gracht.

Het Rapenburg werd, ik meen 
door Boudewijn Büch, wel eens ‘de 
schoonste dreef’ op aarde genoemd. 
Stel je een gracht zonder geparkeer-
de auto’s en schuin gestalde fietsen 
voor, denk de zomerse studenten-
banken en slingerende bierflesjes 
weg, bedenk dat de bomen in bloei 
staan, de lantaarnpalen nog echt 
palen met lantaarns zijn, dat er 
dames met hoepelrokken en heren 
met bolhoeden en sigaren rondlo-
pen bij een ondergaand zonnetje, 
en inderdaad er kan gesteld wor-
den dat het Rapenburg de mooiste 
‘dreef’ van de wereld is. In eerste 
instantie was het Rapenburg een 
verdedigingswerk, later werd het 
een gracht waar de notabelen van 
de stad woonden.
Aan de andere kant van de bin-
nenstad ligt een gracht die qua 
schoonheid vergelijkbaar is met 
het Rapenburg. Ook aan de Heren-
gracht staan statige huizen aan 
een brede gracht. Stel ook hier een 
obstakelvrije gracht met onder-
gaand zonnetje voor en voor deze 

gracht kan gelden dat het wellicht 
de een na mooiste ‘dreef’ van de 
wereld is. In de eerste helft van de 
17e eeuw had Leiden met een enor-
me bevolkingsgroei te maken. Niet 
alleen kozen de nodige geloofs-
vluchtelingen ervoor om vanuit 
het katholieke zuiden naar het pro-
testante noorden te komen, maar 

ook de textielnijverheid, het Leidse 
Laken, bracht veel mensen er toe 
om zich in Leiden te vestigen. Het 
aanbod aan werk was groot. De stad 
werd al snel te klein en dus was een 
vergroting, een zogenaamde stads-

uitleg noodzakelijk. In 1659 werd 
aan de oostkant van Leiden een 
hele nieuwe wijk gebouwd. In de 
uitleg waarbij het gebied tussen de 
huidige Herengracht en de Zijlsin-
gel met ruim 1500 woningen wer-

den bebouwd, konden de nodige 
nieuwe Leidenaren wonen. Omdat 
de aanwas groot was, werd dit al 
snel het dichtst bevolkte deel van 
Leiden. De Herengracht, tot voor 
de stadsuitbreiding onderdeel van 
het verdedigingswerk van de stad, 
werd de nieuwe hoofdgracht van de 
wijk. Een plek waar ook de steeds 
verder groeiende elite van de stad 
een statige woning kon krijgen. 
Door de nieuwe stadsuitleg slingert 
de Groenesteeg. Die liep van de 
Hooigracht, toen nog een gracht, 
tot aan de stadsmuur. Toen de stads-
muren in de 19e eeuw overbodig 
waren geworden en gesloopt wer-
den, werd de opengevallen ruimte 
ingevuld met andere faciliteiten. 
Aan het eind van de Groenesteeg 
kwam een gelijknamige begraaf-
plaats. Ook in de 17e eeuw gold dat 
er bij het bouwen van een nieuwe 
stadswijk ook nieuwe faciliteiten 
noodzakelijk waren. Er was daar-
om voorzien in een nieuwe kerk aan 
de gracht. Op oude prenten staat de 
kerk vaak al ingetekend en ook de 
fundering werd al aangelegd, maar 
vanwege geldgebrek werd de kerk 
nooit gebouwd. De loods die nodig 
was bij de bouw van de kerk werd 
toen maar als kerk in gebruik geno-
men omdat de behoefte aan een 
kerk er wel was. Daarom is de kerk 
ook wel de Loodskerk gaan heten. 
Pas in de 19e eeuw werd de loods 
vervangen voor een echte kerk. Die 
kerk werd in 1977 weer gesloopt. x

Aan de andere kant van de binnenstad ligt een gracht die qua schoonheid ver-
gelijkbaar is met het Rapenburg: de Herengracht (Foto: Joost Bleijie).

 Joost Bleijie gaat op zoek naar de mooiste plekken in de stad en de mooiste verhalen erachter 
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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


