
VERLEIDEN 

MET LICHT 
 

illuminatiebeleid 2016 

Gemeente Leiden 

 

 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 2 van 43 

   

INHOUD 

Voorwoord            4 

1 Inleiding           5 

Doel van de nota           5 

Samenvatting          6 

Leeswijzer           7 

2 Illuminatie, het spel van licht en donker        8 

Illuminatie en het Beleidsplan Openbare Verlichting 2013    8 

Illuminatie en de structuurvisie Verder met de Binnenstad      8 

Nieuwe ontwikkelingen         9 

Verlichting en Duurzaamheid        10 

Verlichting van Groen         10 

3 Wat lichten we aan: Zes thema’s en criteria      11 

De historische stad        12 

Verborgen Leiden         15 

Herdenkend Leiden        16 

Oriëntatie en circulatie        17 

Particuliere initiatieven        18 

 Reclameverlichting        18 

 Feestverlichting in winkelstraten      19 

 Het beleidskader voor feestverlichting     20 

 Verlichting voor bedrijventerreinen      20 

 Aanlichten door derden       20 

 Aspecten die een rol spelen bij het aanlichten door derden  21 

 Voorwaarden die worden gesteld aan het aanlichten door derden 22 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 3 van 43 

   

4 Toeristische routes         23  

Leidse Loper         23 

Moonlightcruise         24 

Singelparkroute         25 

5      Hoe lichten we aan         26 

6     De ambities          28 

    

 

Bijlagen 

1 De financiële consequenties       30 

2 De bestaande illuminaties       33 

3 Aanvullende voorwaarden boomverlichting     39 

4 Wensenlijst te illumineren objecten      42 

 

 

 

 

 

 

 

Voorpagina: Morspoort - winnende foto van H. Marcus gemeentelijke fotowedstrijd 2015, categorie illuminatie 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 4 van 43 

   

VOORWOORD 

 

Leiden heeft een naam hoog te houden in Verlichtingsland. Zowel wat betreft straatverlichting 

als met het aanlichten van onze prachtige gebouwen.  

Leiden heeft natuurlijk ook een paar geweldige troeven in de hand: een aantrekkelijke 

binnenstad met prachtige historische gebouwen, onze mooie Leidse lantaarn met dat 

bijzondere warme licht en een heel karakteristiek illuminatiebeleid.  

De kracht van het Leidse verlichtingsbeleid is haar consistentie. Zo is er in de binnenstad een 

keuze gemaakt voor de Leidse lantaarn op de niet-doorgaande wegen. Voor de doorgaande 

wegen is in het verleden gekozen voor het Hellux-armatuur dat inmiddels vervangen gaat 

worden door de Berlagelook-mast met lantaarn. Het effect ervan is een warm, sfeervol, subtiel 

en consistent lichtbeeld dat bij uitstek past bij het historische karakter van de binnenstad. En in 

feite is dat het Leidse lichtbeeldmerk.  

Dat beeldmerk heeft Leiden ook op illuminatiegebied (het aanlichten van gebouwen en 

objecten): subtiel, warm, gericht op details en gebruik makend van het spel van licht en donker.  

Voor zowel bewoners als bezoekers geven illuminaties de stad een meerwaarde die alleen ’s 

avonds en ’s nachts mogelijk is. Illuminaties maken de stad sfeervoller en versterken de 

identiteit van Leiden, gebruik makend van de bijzondere eigenschappen van de stad. Vanuit 

citymarketing gezien blijven mensen langer in de stad hetgeen weer goed is voor ondernemend 

Leiden. 

Het is de kunst om dit typische Leidse verlichtingsbeeld vast te houden en goed te etaleren. Met 

de ambities in dit document kunnen we dat goed doen.  

Want graag willen we burgers, bedrijven en bezoekers VERLEIDEN MET LICHT. 

 

Paul Laudy 

Wethouder Openbare Verlichting 
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1. INLEIDING 

 

DOEL VAN DE NOTA 

Deze illuminatienota heeft tot doel om met verlichting de beeldkwaliteit van de stad te 

verhogen en de parels binnen de stad te benadrukken. Enerzijds voor de bewoners en 

stakeholders binnen de stad. En anderzijds om citymarketing te bevorderen. 

Illuminatie, het verlichten van gebouwen of plekken in de stad, is een ideale manier om de 

aandacht te vestigen op alles wat in Leiden historisch, waardevol of gewoon mooi is. Denk aan 

de mooie en subtiele uitlichting van het stadhuis, de Zijlpoort en het Caecilia Gasthuis.  

In 2004 werd met de Illuminatienota Leiden ziet het Licht voor het eerst duidelijk beleid 

vastgesteld, dat aangaf welke objecten worden verlicht, waarom en hoe. Deze illuminatie 

beleidsnota bouwt hierop voort. 

Het doel van deze nota is drieledig. 

 Het aangeven van het toetsingskader in welke gevallen het mogelijk is om een object of een 

gebouw aan te lichten; 

 Het in kaart brengen van de aangelichte schoonheid van Leiden. Daarom zijn alle 

geïllumineerde objecten en gebouwen in deze illuminatienota opgenomen; 

 En tot slot het benoemen van een aantal ambities waaronder het verduurzamen van de 

illuminaties, mede vanwege het huidige bestuursakkoord en het SER-energieakkoord van 

september 2013. Het bijdragen aan promotie van de stad door de schoonheid van het 

lichtbeeld bewust uit te dragen. Een andere belangrijke ambitie is het jaarlijks uitbreiden van 

het illuminatie-areaal om de stad nog aantrekkelijker te maken, hetgeen tegemoetkomt aan 

de doelstellingen van Programma Binnenstad.  

Deze nota is opgesteld in samenwerking met team Ruimtelijk Ontwerp, team Ontwerp en 

Mobiliteit, team Stads Ingenieurs, team Economie Cultuur Wonen en Duurzaamheid, voormalige 

unit Parkeren Markt en Water, Programma Binnenstad, Erfgoed Leiden en Omstreken en Cluster 

Stedelijk Beheer. 

Ook is er aandacht voor participatie. Samen met Centrum Management Leiden en Stichting 

Marketing Leiden wordt gezocht naar mogelijkheden om Leiden bij Nacht nog meer op de kaart 

te zetten.  
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SAMENVATTING 

Ten opzicht van de illuminatienota Leiden ziet het Licht uit 2004 zijn hieronder de vernieuwingen 

benoemd: 

o Bij vervanging van de verlichtingsinstallaties voor illuminatie wordt waar mogelijk en zinvol 

LED-verlichting toegepast; 

o Bij vervanging van de verlichtingsinstallaties voor illuminatie wordt waar mogelijk en zinvol 

de aan- en uitschakeling flexibel gemaakt. Bij circa 50% van de gevallen is dit nu nog niet het 

geval. Het doel is om de illuminatieverlichting om 24.00 uur en op vrijdagen en zaterdagen 

om 01.00 uur uit te schakelen. Hierdoor ontstaat een vermindering van energiegebruik en 

verlaging CO2. Dit betekent voor de meeste gevallen dat er een kast met een tijdsysteem 

moet worden geplaatst tussen de energievoorzieningskabel (al dan niet van de 

netbeheerder of de gemeente) en de illuminatie-installatie.  

o Bij nieuwe installaties moeten lichthinder en lichtvervuiling worden voorkomen; 

o Slechts in specifieke incidentele gevallen kan er sprake zijn van uitbreiding van het 

aanlichten van groen (bomen e.d.). Waar wenselijk zal geen vervanging plaatsvinden van de 

betreffende installaties die het groen aanlichten; 

o Het voeren van verlichting in bomen is tot een aantal beschreven plekken beperkt, tevens 

zijn de voorwaarden in de bijlage opgenomen; 

o Voorstel tot uitbreiding van de illuminatielijst met 3 gebouwen: Academiegebouw, 

Sterrewacht en Pieterskerk; 

o De gemeente Leiden doet waar mogelijk het illuminatielicht uit bij Earthhour en Nacht van 

de Nacht; 

o Voor feestverlichting is een beleidskader opgenomen. Uitwerking vindt plaats in 

samenwerking met het Centrummanagement. Bovendien zijn voorwaarden gesteld aan het 

particulier aanlichten van objecten in de openbare ruimte. 

De volgende onderwerpen zijn een voortzetting van het beleidsplan Openbare Verlichting 2013: 

o Algemene uitgangspunten van illuminatie; 

o Gebruik groene stroom; 

o Duurzaam gebruik van materiaal. 
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LEESWIJZER 

 

In Hoofdstuk 1 staat het doel en de samenvatting van de nota; 

Hoofdstuk 2 beantwoordt de vraag wat de functie is van illuminatie; 

In hoofdstuk 3 worden vervolgens de criteria vastgesteld om te bepalen welke gebouwen wel, 

en welke niet mogen worden verlicht. De paragrafen 3.1 tot en met 3.5 behandelen de thema’s 

waarop de criteria voor illuminatie zijn gebaseerd;  

Hoofdstuk 4 gaat over 3 toeristische routes; 

Hoofdstuk 5 geeft aan hoe we willen verlichten; 

Hoofdstuk 6 beschrijft onze ambities; 

Bijlage 1 geeft de financiële consequenties weer; 

In Bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de op dit moment bestaande illuminaties en hoe 

deze zijn aangelicht; 

In Bijlage 3 staan de aanvullende voorwaarden van boomverlichting beschreven; 

in Bijlage 4 staat een wensenlijst van te illumineren gebouwen opgenomen. 
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2. ILLUMINATIE, HET SPEL VAN LICHT EN DONKER 

 

ILLUMINATIE EN HET BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 

Het Beleidsplan ‘Openbare Verlichting 2013’, in januari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld, 

heeft maar beperkt aandacht voor illuminaties. Het beleidsplan handelt over openbare 

verlichting in het algemeen, over de straatverlichting die ervoor zorgt dat het openbare leven bij 

duisternis net zo functioneert als bij daglicht. Het grote verschil tussen illuminatie en ‘gewone’ 

straatverlichting is, dat bij illuminaties de duisternis in de meeste gevallen niet wordt gezien als 

een probleem, maar juist als een kwaliteit. De duisternis maakt het mogelijk om met gerichte 

belichting een object of een plek op een bijzondere manier te laten oplichten en extra aandacht 

te geven. 

Toch betekent dat niet, dat openbare verlichting en illuminatie volstrekt verschillende 

doelen nastreven. Ook als het gaat om openbare verlichting kijkt de gemeente wel degelijk naar 

de kwaliteit van de openbare ruimte. Denk maar aan de sfeervolle vormgeving van de klassieke 

Leidse Lantaarn, die in grote delen van de binnenstad te vinden is. Maar ook de recent 

geïntroduceerde Berlage-look-mast met lantaarn met warme LED-verlichting maakt de stad 

mooier. Het is bovendien belangrijk dat illuminaties en gewone straatverlichting op elkaar 

aansluiten. Een illuminatie mag niet voor een onveilige situatie zorgen. Andersom zal bij het 

maken van plannen voor openbare verlichting rekening moeten worden gehouden met 

illuminaties. Dit houdt onder meer in dat de openbare verlichting waar mogelijk gedimd wordt 

rondom verlichte objecten. Alleen op die manier is licht een extra ingrediënt voor de inrichting 

van de openbare ruimte. 

Illuminatie, het spel van licht en donker, maakt van de stad een theater. De belichting 

van gebouwen maakt de kwaliteit van de stad extra zichtbaar als het donker is. Illuminaties 

dragen bovendien bij aan de oriëntatie op en in de stad.  

Voor zowel bewoners als bezoekers geven illuminaties de stad een meerwaarde die 

alleen ’s avonds en ’s nachts mogelijk is. Illuminaties maken de stad sfeervoller en versterken de 

identiteit van Leiden, gebruik makend van de bijzondere eigenschappen van de stad. Vanuit 

citymarketing gezien blijven mensen langer in de stad hetgeen weer goed is voor ondernemend 

Leiden. 

ILLUMINATIE EN DE STRUCTUURVISIE VERDER MET DE BINNENSTAD  

De kracht van het Leidse verlichtingsbeleid is haar consistentie. Zo is er in de binnenstad een 

keuze gemaakt voor de Leidse lantaarn op de niet-doorgaande wegen. Voor de doorgaande 

wegen is in het verleden gekozen voor het Hellux-armatuur dat inmiddels vervangen gaat 
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worden door de Berlage-look-mast met lantaarn (Metro Robuust). Het effect ervan is een warm, 

mooi, rustig en consequent lichtbeeld dat bij uitstek past bij het historische karakter van de 

binnenstad. En in feite is dat het Leidse (licht)beeldmerk. Dat beeldmerk heeft Leiden ook op 

illuminatiegebied. Subtiel, warm en gericht op details.  

In de Structuurvisie Verder met de Binnenstad zijn diverse locaties benoemd als ontwikkelplek in 

de binnenstad. Op deze locaties kan aanlichting worden toegestaan, maar wel als integraal 

onderdeel van de ontwerpopgave waarbij het passend blijft bij het Leidse 

(illuminatie)lichtbeeld. 

 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN 

De laatste jaren is de tendens in verlichtingsland: minder (verlichting) is beter, het subtiel 

aanlichten van gebouwen in plaats van frontaal verlichten, de kwaliteit van de donkerte, 

energieakkoord van de SER, energiezuinig, duurzaam EN toch sociaal- en verkeersveilig en 

sfeervol. De gemeente Leiden volgt deze trend, zoals is vastgelegd in het Beleidsplan Openbare 

Verlichting 2013 (vastgesteld door de raad in januari 2014). 

En het Beleidsakkoord 2014-2018 van het college van burgemeester en wethouders legt de 

nadruk op innovatie, samenwerken en duurzaamheid.  

De gemeente Leiden heeft daarom besloten om, waar zinvol, op LED-verlichting over te stappen 

en zoekt verder naar verschillende mogelijkheden om spaarzamer met energie en gebruik van 

verlichting om te gaan. Dit geldt niet alleen voor de openbare verlichting maar ook voor 

illuminatie. Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor het toetsingskader en het 

beheer van de illuminatie. 
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VERLICHTING EN DUURZAAMHEID 

Leiden doet veel op het gebied van duurzaamheid  ten aanzien van verlichting. Als het kan doen 

we het licht uit (parken), waar het mogelijk is dimmen we de verlichting, we experimenteren 

met dynamische verlichting en we zijn over aan het gaan op de energiezuinige LED-verlichting. 

In het kader van duurzaamheid is het gerechtvaardigd om zich af te vragen of gebouwen wel 

zouden moeten worden aangelicht. Openbare verlichting is in principe voldoende om je te 

kunnen bewegen in de stad. Illuminatie versterkt echter het gevoel ‘thuis te zijn in jouw Leiden’, 

zich ’s avonds prettig te voelen in een mooi aangelichte stad. En daarmee wordt de sociale 

veiligheid verhoogd. Bovendien maakt het Leiden tegelijkertijd economisch ook aantrekkelijker. 

Bezoekers blijven langer in de stad en dat is een welkome bijdrage voor ondernemend Leiden. 

Kortom, het blijft zoeken naar een balans. Maar door te beperken in wat we in Leiden willen 

aanlichten (hoofdstuk 3) en eisen te stellen aan de manier waarop verlicht mag worden 

(hoofdstuk 4), het gebruik van LED en het terugbrengen van de branduren,  trachten we 

optimaal bij te dragen aan duurzaamheid. 

In het kader van duurzaamheid verbindt Leiden zich met de projecten Earthhour en Nacht van 

de Nacht; beide projecten hebben ten doel aandacht te vragen voor de kwetsbaarheid van de 

aarde, CO2-reductie en de kwaliteit van donkerte.  

We doen hieraan mee door de illuminatie op de gevraagde tijden uit te zetten. Op dit moment 

lukt het ons echter nog niet om alle illuminaties uit te doen. Voor circa de helft van de 

verlichtingsinstallaties voor illuminatie is het niet mogelijk de verlichting uit te doen. Deze 

installaties zijn namelijk direct verbonden aan het lichtnet. Bij vervanging van de installaties op 

termijn, wordt gezorgd dat de installaties wel afzonderlijk aan en uit kunnen worden gedaan.  

VERLICHTING VAN GROEN 

Het aanlichten van groen, zoals bomen, met bijvoorbeeld grondspots, kan een mooi effect 

geven. Alleen het verlichten van groen is vanuit het oogpunt van duurzaamheid en met name 

vanuit het belang van flora, fauna en biodiversiteit niet gewenst. Zeker gezien het beperkte 

groen dat we in Leiden hebben. De verlichtingsinstallaties voor het groen dat momenteel (begin 

2014) is aangelicht zal tot aan vervanging in stand worden gehouden en waar wenselijk niet 

worden vervangen. Er zal er slechts incidenteel uitbreiding mogen plaatsvinden (een incidentele 

plek binnen het Singelpark en/of een incidentele (monumentale) boom waarvan aangetoond 

kan worden dat aanlichten een duidelijke ruimtelijke meerwaarde heeft voor de sfeer en/of 

herkenbaarheid van een plek. 
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3. Wat we uitlichten: Vier thema’s en particuliere initiatieven 

 

Wat licht je aan en wat niet? Zoveel verschillende Leidenaren, zoveel verschillende meningen.  

Vandaar dat er criteria zijn vastgesteld voor wat we willen aanlichten en wat niet. Illuminaties 

hebben alleen een meerwaarde voor de stad als ze beperkt in aantal zijn. Immers, als de hele 

stad oplicht, vallen de illuminaties niet meer op. Er moet daarom een speciale aanleiding, een 

reden of een doel zijn om een gebouw of een plek te laten oplichten. We gebruiken daarvoor in 

deze nota de term ‘thema’.  

 

Criterium 1: Illuminatie vindt alleen plaats binnen de vastgestelde thema’s 

Het kan bij zo’n thema gaan om de functie van een gebouw. Of bijvoorbeeld de 

stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit van een gebouw. Een thema kan bovendien 

zijn dat een gebouw bijdraagt aan de oriëntatie van bezoekers. De thema’s zijn: 

 Historische stad 

 Verborgen Leiden 

 Herdenkend Leiden 

 Oriëntatie en circulatie 

 Feestverlichting 

 

Criterium 2: Het object of het gebouw moet een bijzondere plek in de geschiedenis of in het 

hart van de Leidenaar hebben.  

Ook zijn er gebouwen die gevoelsmatig iets toevoegen aan het verblijf van mensen in Leiden. Elk 

gebouw is weer anders. Maar niet elk gebouw is even interessant als het andere. Een aangelicht 

object of gebouw moet Leids/historisch iets te vertellen hebben. Daarom zijn we terughoudend 

in het verlichten van panden. Tien panden op een rij verlichten doet het effect vervlakken. 

 

Binnen de verschillende thema’s zijn aanvullende criteria vermeld. 

De zes thema’s bestrijken het grootste deel van de illuminatieobjecten in Leiden. In de volgende 

hoofdstukken worden de thema’s verder uitgewerkt en van uitgangspunten voorzien.  
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3.1 DE HISTORISCHE STAD 

 

We maken een onderscheid. Aan de ene kant zijn er de van oudsher openbare gebouwen, aan 

de andere kant de kerken. 

 

Belangrijke openbare gebouwen 

Uiteraard komen niet alle openbare gebouwen in Leiden in aanmerking voor belichting. Het 

selectiecriterium is, dat een gebouw of een object een historisch en architectonisch hoge 

kwaliteit heeft. Voorbeelden hiervan zijn de volgende 

bestuursgebouwen: 

 Het stadhuis aan de Breestraat (aangelicht) 

Het stadhuis domineert de Breestraat en heeft een van 

de langste renaissancegevels van ons land. Eind 2001 

besloot de gemeenteraad om het stadhuis permanent 

te belichten, vooruitlopend op het vaststellen van de 

vorige nota.  

 Het Rijnlandhuis aan de Breestraat  

Het Gemeenlandhuis was vanaf de zestiende eeuw het 

hoofdkwartier van het Hoogheemraadschap Rijnland. De renaissancegevel staat voor een 

ouder middeleeuws huis. 

 

Andere belangrijke openbare gebouwen die het waard zijn om in de schijnwerpers te staan, zijn 

gebouwen die een belangrijke rol hebben in het historisch stadsbeeld van Leiden. Uitgangspunt 

bij deze illuminaties, is dat de belichting de architectuur van het gebouw versterkt. Een ander 

uitgangspunt is dat de illuminatie vooral vanuit de historie de functie van het gebouw vertelt. 
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Voorbeelden zijn er in een stad als Leiden te over, zoals: 

 De Stadstimmerwerf aan het Kort Galgewater (aangelicht) 

Dit overheidsgebouw is één van de belangrijkste voorbeelden in Leiden van architectuur uit 

het begin van de 17e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De Morspoort en Zijlpoort aan de Morsstraat en De Haven (beide aangelicht) 

De enige overgebleven stadspoorten van de in totaal acht stadspoorten die Leiden kende. 

Beide poorten verdienen het om gezien te worden, ook ’s nachts. 
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De kerken 

Niet elke kerk is de moeite waard om in de schijnwerpers te zetten. Bepalend is het 

monumentale karakter van de kerk en de betekenis voor het stadsbeeld, zoals bij:  

 De Hooglandsekerk aan de Hooglandse Kerkgracht (gedeeltelijk verlicht) 

De Hooglandsekerk staat bekend om het lichte interieur. Dat komt door de grote, hoge 

gotische ramen en de grote entreeportalen van het dwarsschip. De illuminatie moet deze 

elementen benadrukken. Verlichting van de bomen op de Hooglandse Kerkgracht geeft de 

buurt rondom de kerk een intieme uitstraling. In het project Leidse Loper werden alleen het 

interieur, het dwarsschip aan de zijde van Hooglandse Kerkgracht en de toren aan de 

Nieuwstraat verlicht. 

 De Marekerk aan de Lange Mare (niet aangelicht) 

De Marekerk is een kerk tussen de daken van Leiden. Daardoor ‘verdwijnt’ de kerk als het 

ware als het donker wordt. Door de koepel en de pijnappel met windvaan van de kerk aan te 

lichten, krijgen de kerk als geheel en de bekroning van de kerk extra nadruk.  
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3.2 VERBORGEN LEIDEN 

 

Het thema ‘verborgen Leiden’ gaat over de illuminatie van gewelven en overkluizingen. Leiden 

kent een aantal boeiende en geheimzinnige delen die voor het oog verborgen blijven. Het gaat 

bijvoorbeeld om gewelven onder de vele bruggen en overkluizingen van grachten. Een bekend 

voorbeeld is de Visbrug, waar je onderdoor kunt lopen over een plankier zodat je de onderkant 

van de brug ziet. Als het daglicht verdwijnt, hoort ook het water van de Leidse grachten bij het 

verborgen deel van Leiden. 

 De aanlichting van gewelven en overkluizingen maakt ’s avonds een deel van Leiden 

zichtbaar dat overdag onzichtbaar blijft. Die zichtbaarheid geldt ook voor het water. Door 

illuminatie wordt het water betrokken bij de ‘avondbeleving’ van de openbare ruimte. 

 Spannend en geheimzinnig, daar gaat het om bij dit illuminatiethema. De opgelichte 

delen zullen voor veel mensen, ook voor Leidenaren, een volstrekt nieuwe beleving zijn. 

Voorbeelden zijn onder andere: 

 

 De Koornbrug met Koornbeurs over de Nieuwe Rijn (aangelicht) 

Een zeer oude brug waarop rond 1440 de 

korenbeurs werd gevestigd. De huidige 

Koornbeurs dateert uit het begin van de 

negentiende eeuw. 

 

 

 

 

 De waterpoort Vlietbrug over de Mare (aangelicht) 

Deze brug maakte ooit onderdeel uit van de stadswallen. Deze overspant een historische 

uitvalsweg over het water. 
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3.3 HERDENKEND LEIDEN 

 

Herdenkingsmonumenten weerspiegelen het respect voor belangrijke en ingrijpende 

gebeurtenissen uit het verre of nabije verleden. Ze benadrukken een belangrijk doel, of 

verbeelden een belangrijke Leidenaar. Niet voor niets worden monumenten geplaatst op 

belangrijke, in het oog springende locaties. Het is dan ook van belang om monumenten goed te 

belichten. Voorbeelden zijn: 

 

 Herdenkingsmonument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog aan de Molenwerf 

(aangelicht) 

Het belangrijkste monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog. Elk jaar vindt hier op 4 mei een kranslegging plaats.  

 Monument Van der Werf in het Van der Werfpark (aangelicht) 

Burgemeester Van der Werf is de belangrijkste historische figuur van het Leidens Ontzet. 
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3.4 ORIËNTATIE EN CIRCULATIE 

 

Het thema ‘oriëntatie en circulatie’ gaat over gebouwen, objecten en routes die de entree naar 

de stad markeren. De illuminatieprojecten die bij dit thema zijn geselecteerd, zijn dan ook niet 

alleen maar gebouwen en objecten, maar ook ‘lijnen’ door de stad die bezoekers de weg wijzen. 

Het gaat om de volgende ‘projecten’:  

 Schoorsteen energiecentrale aan de Langegracht (aangelicht) 

Sinds september 1999 fungeert de verlichte schoorsteen van energiecentrale al van ver 

buiten Leiden als oriëntatiepunt. Toch heeft de schoorsteen als beeldmerk zeker ook een 

relatie met de historische binnenstad.  

 Molens  

De bekendste molens in het centrum van Leiden zijn De Valk en De Put. Daarnaast zijn er 

twee andere molens in Leiden, die goed kunnen fungeren als herkenningspunt: De Herder 

en De Heesterboom (aangelicht). De Heesterboom wordt al jaren particulier verlicht. 

Optimalisatie van de verlichting is noodzakelijk. Ook heeft het de voorkeur om de 

watermolen in de Stevenshof te belichten. Immers, ook die molen is een belangrijk 

oriëntatiepunt in de stadsrand van Leiden. Voor de bewoners is een illuminatie een teken 

van aandacht voor hun wijk. 

 Watertoren aan de Hoge Rijndijk (privepand) 

De watertoren hoort uiteraard thuis in het rijtje van te verlichten objecten. De toren heeft 

een toegevoegde waarde als het gaat om de oriëntatie op weg naar de Leidse binnenstad. 

Bovendien is de watertoren een markant gebouw op een bijzondere plek in de stad. 

 Kerktorens 

Vooral de torens van de Petruskerk (primitief aangelicht) en de Josephkerk (niet aangelicht) 

zijn belangrijk voor de oriëntatie binnen Leiden en in de buurt waar deze kerken staan.  
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3.5 PARTICULIERE INITIATIEVEN 

 

 

Illuminatie is een taak die tot verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend mag worden. 

Dat geldt echter niet voor particuliere verlichtingen. Deze zijn te onderscheiden in: 

 Reclameverlichting; 

 Feestverlichting in winkelstraten; 

 Verlichting van bedrijventerreinen;  

 Verlichting van de gevel. 

Deze verlichtingen worden door particulieren of ondernemers betaald. Met gebouwen als de 

SVB bij Leiden Centraal en de schoorsteen van de energiecentrale aan de Langegracht, zien we 

de laatste tijd steeds vaker dat private ondernemingen hun gebouwen verlichten, al dan niet 

met het doel om reclame te maken. De gemeente stelt zulke initiatieven zeker op prijs. Maar de 

gemeente wil dit soort illuminaties wel goed begeleiden, om te voorkomen dat ze in strijd zijn 

met de uitgangspunten van deze beleidsnota. Daar waar juist met illuminatie het historische 

karakter van de binnenstad wordt benadrukt, past het vaak niet om felgekleurde verlichting op 

(particuliere) gevels aan te brengen. Het historische karakter kan echter wel worden versterkt 

door verlichting van de gevels, mits spaarzaam en subtiel aangebracht. Het gaat er tenslotte om 

bij illuminaties, dat de verlichting van een gebouw afsteekt tegen het donker van de omgeving 

eromheen. Een illuminatie moet de architectuur van een gebouw ondersteunen en versterken.  

 

Reclameverlichting 

Leiden bestaat uit een boeiende combinatie van historische gebouwen en een modern winkel- 

en uitgangsgebied. Om het evenwicht tussen deze twee te vinden en de stad een krachtige 

uitstraling te geven, zijn er regels afgesproken. Voor ondernemers en instellingen betekent dit, 

dat zij voor veranderingen aan de gevel een vergunning nodig hebben. Bij de beoordeling van de 

vergunningaanvraag spelen esthetische aspecten een belangrijke rol. Maar wat is mooi? Wat 

‘past’ binnen de uitstraling van de stad en de functie van het gebied waar de onderneming is 

gevestigd? Dit is vastgelegd in het Modellenboek Gevelreclame. Het boek is opgesteld in 

samenwerking met ondernemers en een architectenbureau. Momenteel vindt er een herziening 

van het modellenboek plaats. Reclameverlichting is vergunningplichtig. Maar zolang men binnen 

de normen van het modellenboek blijft is de procedure vrij eenvoudig. Terughoudendheid en 

duurzaamheid zijn belangrijke criteria hierbij. 
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Feestverlichting in winkelstraten 

Winkelen is niet alleen noodzakelijk om de dagelijkse boodschappen in huis te halen. Winkelen 

is ook leuk. Vooral rond de feestdagen en op koopavonden is winkelen in het centrum en in de 

wijkwinkelcentra een vorm van recreatie en vertier. Feestverlichting past hier goed bij. Onder 

feestverlichting verstaan we bijvoorbeeld de huidige guirlandes met verlichting aan de 

overspanningen boven de winkelstraten en boomverlichting (lichtjes in de bomen). De 

gemeente kiest voor ‘ondersteunende’ verlichting. Die term is zorgvuldig gekozen, omdat de 

verlichting niet ‘Amerikaans overdadig’ mag zijn. Net zoals bij reclame-uitingen hoort bij het 

verlichten van winkelstraten een zekere terughoudendheid. 

De feestverlichting ondersteunt de economische centrumfunctie van Leiden bij evenementen en 

rond feestdagen. Als openbare verlichting, illuminatie en feestverlichting goed samengaan heeft 

dit synergie tot gevolg voor de citymarketing en een versterking van de beeldkwaliteit in de 

stad. Als er geen afstemming is tussen de verschillende verlichtingen of als er individueel  

verlichting wordt aangebracht, kan dit al snel tot een rommelig lichtbeeld leiden. 

Boomverlichting door middel van ‘kerstboomverlichting’ kan een prachtig sfeerbeeld geven. Kijk 

maar naar de verlichting op de Nieuwe Rijn. Echter overdaad schaadt, zowel in lichtsterkte als in 

aantallen locaties. Ook de kleurtemperatuur is belangrijk. Daarom zijn er technische 

voorwaarden aan deze manier van verlichten verbonden (zie bijlage). Vooralsnog wordt 

uitgegaan van het principe: bomen zijn eigendom van gemeente Leiden, dus moet men 

toestemming vragen aan de gemeente of men boomverlichting mag aanbrengen. Wat zonder 

toestemming hangt, kan worden weggehaald. 

Illuminatie en feestverlichting worden door verschillende partijen ‘geregeld’. Afstemming is 

daarom van belang. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het beleidskader van feestverlichting binnen de 

bandbreedte van de illuminatienota, beleid openbare verlichting en gehanteerde ruimtelijke 

principes én dat recht doet aan de behoeften van ondernemers en bewoners. 

De feestverlichting wordt betaald (aanschaf en onderhoud) door de verschillende 

winkeliersverenigingen en of ondernemersorganisaties. Deze zorgen, in overleg met het 

centrum management en de gemeente, voor de ontwerpen van de verlichting.  

Het centrummanagement heeft een belangrijke taak in de afstemming en de uitvoering. 

In samenwerking met het centrummanagement worden, binnen de grenzen van het  

beleidskader voor feestverlichting, de specifieke straten benoemd waar de feestverlichting komt 

te hangen. 

Buiten het centrum kan feestverlichting worden gevoerd in de wijkwinkelcentra: Stevensbloem, 

Luifelbaan, Kopermolen, Diamantplein en het Kooiplein, maar ook in de kleine wijkwinkelcentra 

zoals de Herenstraat, IJsselkade en het Kennedyplein. 
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Het beleidskader voor feestverlichting 

 De feestverlichting sluit goed aan op de openbare verlichting en illuminatie en is 
ondersteunend/terughoudend van aard; 

 Deze past goed bij het karakter van de omgeving in termen van lichtkleur en vormgeving; 

 Feestverlichting heeft een warme kleur  (dichtbij de kleurtemperatuur van de Leidse 
lantaarn met 2100 Kelvin) en knippert niet; 

 De ontwerpen van  de feestverlichting voor de verschillende straten sluiten op elkaar aan, 
waardoor het geheel overkomt als een eenheid, maar met voldoende mogelijkheid om het 
eigen karakter van de straat of steeg tot uiting te laten komen. Afwijkingen kunnen volgen 
vanuit het type ruimte (straat, steeg, plein, gracht) en de functie/publiek (kernwinkelgebied, 
historische buurt etc). Het effect is echter een duidelijk en overzichtelijk sfeer- en lichtbeeld; 

 Het aanbrengen en onderhouden van feest- en of boomverlichting geschiedt door een 
gespecialiseerd bedrijf zodat eenheid in verlichting ontstaat en er zo min mogelijk schade en 
hinder voor gebouwen of bomen ontstaat; 

 In de bijlage zijn verder specifieke regels opgesteld met betrekking tot boomverlichting. 
 

Verlichting van bedrijventerreinen 

Ondernemers kunnen, in gezamenlijkheid, een verlichtingsplan opstellen voor een 

bedrijventerrein. Zo’n plan kan de identiteit van het terrein weerspiegelen en tegelijk dienst 

doen als onderdeel van de bedrijfsbeveiliging. Hetzelfde geldt voor kantorenconcentraties, 

waarbij raamverlichting een rol kan spelen bij het vermijden van een uitgestorven indruk.  

De gemeente hanteert bij bedrijventerreinen de ROVL 2011 en het vastgestelde dimregiem. 

Duurzaamheid, terughoudendheid in aanlichting en het voorkomen van lichthinder en 

lichtvervuiling zijn uiteraard vanzelfsprekend. 

 

Gevelverlichting  

Panden in de binnenstad vallen onder het beschermd stadsgezicht. Dat wil zeggen dat men voor 

het aanbrengen van gevelverlichting een vergunning dient aan te vragen.  

Aanlichten door derden 

Bij het aanlichten van objecten in de openbare ruimte is doorgaans een taak van de gemeente. 

De gemeente gaat over de openbare ruimte, is eigenaar van het object en beheerder van de 

verlichtingsinstallatie. Beleidsafweging in relatie tot illuminatiebeleid en andere beleidsvelden, 

ontwerp en beheer zijn in één hand.  

Het toestaan van aanlichten door derden brengt wel risico’s met zich mee: 
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De private partij zorgt niet goed voor het aan te lichten object of de verlichtingsinstallatie ervan. 

Hierdoor ontstaat een gemankeerd lichtbeeld, of wordt een object in het licht gezet dat niet 

schoon of heel is, of is er sprake van een (elektrisch) gevaarlijke toestand. In een dergelijke 

situatie moet een toezichthouder het initiatief nemen de private partij aan te spreken, een 

deadline te stellen tot en met mogelijk het laten verwijderen van het object dan wel de 

verlichtingsinstallatie. Dit kost veel tijd en geld. 

De private partij bestaat niet meer. Het kan zijn dat de private partij, bijvoorbeeld een 

ondernemersvereniging, kunstenaarsinitiatief enzovoort inmiddels niet meer bestaat. Zowel het 

object als de verlichtingsinstallatie is dan helemaal de verantwoordelijkheid geworden van de 

gemeente, met alle kosten van dien. 

De private partij heeft onvoldoende middelen om onderhoud, vervanging of verwijdering van 

het object/lichtinstallatie te betalen, waardoor de gemeente uiteindelijk met deze kosten wordt 

geconfronteerd. 

Het heeft daarmee de voorkeur om aanlichting van objecten binnen de gemeente te houden en 

bij uitzondering derden dit toe te staan. 

 

Aspecten die een rol spelen bij het aanlichten door derden 

Voordat een object in het licht staat is er al een heel besluitvormingstraject geweest en zijn er al 

behoorlijk wat kosten gemaakt. Maar ook beheer, vervanging, verwijdering en diverse 

technische aspecten zijn van belang. Deze aspecten spelen ook een rol als een derde partij een 

object wil aanlichten. Waar rekening mee moet worden gehouden is onder andere: 

Vragen om toestemming; Past het aanlichten in het illuminatiebeleid, verstoort de illuminatie 

het lichtbeeld van de openbare verlichting of illuminatie, past het binnen het grotere geheel, 

verbetert het de beeldkwaliteit van de openbare ruimte …. Dit is ter beoordeling van 

verlichtingsbeleid en - beheer, de tacor en de welstandscommissie. In de meeste gevallen zal de 

verlichting vergunningplichtig zijn; 

Kostenaspect; Voor het aanlichten van een object moet een verlichtingsplan worden gemaakt. 

Tevoren moet worden uitgezocht op welke manier een object het beste kan worden uitgelicht. 

Hiervoor wordt een plan van aanpak opgemaakt. Vervolgens wordt het verlichtingsplan 

opgesteld waarin is beschreven welke materialen hiervoor gebruikt moeten worden, hoe de 

bekabeling wordt aangesloten en hoe het licht aan en uit gaat. Kortom een bovengronds- en 

ondergronds deel. Het maken van een verlichtingsplan kost afhankelijk van het te verlichten 

object 1000 tot 1500 euro. Vervolgens moeten de materialen worden aangeschaft 

(aanschafprijs per armatuur tussen de 500 en 5000 euro), geïnstalleerd, onderhouden en op 
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termijn worden vervangen of waar nodig worden verwijderd. En natuurlijk zijn er ook nog de 

energiekosten;  

Permanente verlichting of tijdelijk karakter; De verlichtingsapparatuur is afgestemd op het 

object dat het moet verlichten. Wil men bijvoorbeeld een kunstobject aanlichten en om de 2 

jaar een ander object in het licht zetten, dan moet er weer een nieuw verlichtingsplan worden 

gemaakt, specifiek voor het nieuwe object. En het is zeer waarschijnlijk dat de 

verlichtingsmaterialen ook moet worden vervangen of worden aangepast. Indien een object 

slechts tijdelijk wordt aangelicht, dient na afloop van de verlichtingsperiode op kosten van de 

aanvragende partij de verlichting weer te worden verwijderd. 

Technische aspecten; Het wordt niet toegestaan om de installatie op het netwerk van de 

gemeente Leiden aan te sluiten, omdat daardoor de gemeente Leiden bij wet 

installatieverantwoordelijke wordt. Dat betekent dat men vanuit een eigen net of vanuit het net 

van de netbeheerder (Alliander) stroom moet worden betrokken. De aanvrager moet bij de 

installatie, het beheer, het vervangen en verwijderen voldoen aan alle normeringen zoals NEN 

1010 en NEN 3140, Wet informatie Uitwisseling Ondergrondse Netwerken e.d.. 

Onderhoud; Onderhoud is belangrijk. Daar waar een lamp uitvalt of niet goed is gericht, 

ontstaat er een gemankeerd lichtbeeld. Dit levert een rommelig beeld op.  

 

Voorwaarden die worden gesteld aan het aanlichten door  derden 

 Er moet een verlichtingsplan worden opgesteld. Dit plan moet worden goedgekeurd door 

verlichtingsbeleid en –beheer, de tacor en de welstandscommissie;  

 De aanvragende partij is verantwoordelijk voor een goed werkende installatie (schoon, heel 

en veilig) en vrijwaart de gemeente van elke aansprakelijkheid; 

 De aanvragende partij zorgt er voor dat het te verlichten object schoon, heel en veilig is 

 Indien het object wordt weggehaald, dient de aanvragende partij de verlichtingsinstallatie te 

verwijderen 

 Aanleg, onderhoud, vervanging en verwijdering geschiedt op kosten van de aanvrager, door 

een bevoegd en erkend installatiebedrijf die volgens geldende wetgeving en normering 

werkt (WION, NEN 1010, NEN 3140 e.d.) 

 Bovenstaande moet in een vergunning geregeld worden. 
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4. TOERISTISCHE ROUTES 

 

 

Leiden heeft in potentie 3 toeristische routes langs aangelichte gebouwen en objecten. De 

Leidse Loper is gerealiseerd en de route van de Moonlightcruise over het water is deels 

aangelicht. En in de toekomst is er de Singelparkroute waarbij aanlichting van objecten kan 

bijdragen tot verhoging van de sfeer. 

 

De Leidse Loper  

Het is natuurlijk aantrekkelijk om de illuminaties die horen bij het thema ‘Historische stad’ in 

verband te brengen met de wandelroute Leidse Loper. De Leidse Loper is een gemarkeerde, 

historische wandelroute door de Leidse binnenstad.  
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Moonlightcruise 

Leiden is een stad met veel ‘vaarwater’ (grachten, singels, overkluizingen) in het stadscentrum. 

Vanaf het water komen de aantrekkelijke kanten van de stad het best tot z’n recht.  

In 1998 werd in het kader van het 150-jarig bestaan van het energiebedrijf (Stedelijke 

Lichtfabrieken) de eerste Moonlightcruise georganiseerd. Voor een periode van 4 weken rond 3 

oktober werden een paar objecten definitief en tientallen objecten langs de vaarroute van de 

Moonlightcruise tijdelijk verlicht. De verlichting werd primair aangelegd om de route in de 

nachtelijke uren te verfraaien. Net als de verlichting van de nabij gelegen Nieuwsteegbrug en 

Lodewijkskerk. 

In 2011 werd in het kader van het 125-jarig bestaan van de 3 Octobervereeniging van een 16-tal 

objecten de illuminaties permanent aangebracht.  

 

Verlichting in de avonduren van de vaarroute zorgt voor verlenging van het verblijf van 

bezoekers en daardoor voor combinaties van onder meer varen (rondvaarten) en horecabezoek. 

Met het uitvoeren van dit project ontstaat een extra attractie in de binnenstad. 
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Singelparkroute 

Met de komst van het Singelpark ontstaat er een derde toeristische route. Deze wordt 

momenteel uitgewerkt. Afhankelijk van hoe de route loopt (door of langs het park) en de wijze 

van verlichting ervan, kan hier mogelijk een interessante route voor in de avond ontstaan. 
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5. HOE LICHTEN WE AAN? 

 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het college (Beleidsakkoord 2014-2018), binnen 

programma’s van het rijk (energieakkoord SER 2013), in de verlichtingswereld en hoog als 

maatschappelijk thema. 

Naast deze duurzaamheidsambitie zijn er inmiddels ook technische mogelijkheden om 

duurzamer te verlichten.  

In het kader van duurzaamheid is het de vraag of je als stad wel je gebouwen zou moeten 

aanlichten. Openbare verlichting is in principe voldoende om je te kunnen verplaatsen in de 

stad. Illuminatie versterkt echter het gevoel ‘thuis’ te zijn in je stad, je ’s avonds prettig te 

voelen in een mooi aangelichte stad. En dat maakt Leiden tegelijkertijd economisch ook 

aantrekkelijker. Bezoekers blijven langer in de stad en dat is een welkome bijdrage voor 

ondernemend Leiden. 

Als we uitlichten (zie de criteria in hoofdstuk 3.) dan doen we het zo duurzaam mogelijk. Energie 

is schaars, CO2-reductie moet worden gestimuleerd. Energie wordt bespaard door de volgende 

beleidsuitgangspunten: 

 Verlichting wordt uitgevoerd met LED 

LED verlichting is op dit moment de meest energiezuinige verlichting. Bovendien heeft LED 

als eigenschap om heel gericht te kunnen verlichten (geen strooilicht) waardoor het mogelijk 

wordt om alleen dat te verlichten wat verlicht moet worden. 

 Details worden uitgelicht in plaats van het gehele gebouw 

De aanlichting van gebouwen was in het verleden doorgaans erg sober. Grote, op afstand 

geplaatste armaturen met een wijde spiegel wierpen een grote hoeveelheid licht plat op een 

gevel waardoor het reliëf en de architectuur niet tot hun recht kwamen. Meestal werd 

geprobeerd om ’s nachts het daglichtbeeld te kopiëren.  

Heel anders is de manier waarop sinds eind 2001 het stadhuis wordt aangelicht. Die 

illuminatie, die ook in de toekomst zal worden toegepast, heeft veel meer gevoel voor 

detail. Door het uitlichten van details worden gebouwen en objecten veel aantrekkelijker 

om naar te kijken. De gevel ‘spreekt’ daardoor meer. Door een gerichte verlichting van 

onderen en uit andere onverwachte hoeken komen ’s avonds juist díe details naar voren, die 

overdag niet of nauwelijks opvallen en gaat de gevel een ander verhaal ‘vertellen’ dan 

overdag. Al te grote contrasten en een verkeerde hoek kunnen echter het effect van een 

spookhuis oproepen, dat willen we uiteraard vermijden. 
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Als niet een enkel gebouw wordt geïllumineerd maar een hele plek, zoals een plein, dan 

moet het verlichtingsniveau op dat plein niet gelijkmatig zijn, maar een spel van licht en 

donker hebben. Niet overal op het plein hoeft de hoeveelheid licht hetzelfde te zijn. 

Overigens moet de totale verlichting van zo’n plein natuurlijk wel altijd voldoende zijn om er 

op een veilige en aangename wijze gebruik van te kunnen maken. 

 

 De verlichtingstijden zijn beperkt. Waar mogelijk gaat de illuminatieverlichting uit om 

24.00 uur en op vrijdagen en zaterdagen om 01.00 uur 

Het doel van illuminatie is het aantrekkelijk maken van de stad en het verhogen van de 

sfeer. Tegelijkertijd hebben we ook de plicht zuinig met energie om te gaan, CO2 te 

beperken en de donkerte als kwaliteit te stimuleren. Deze doelstellingen staan haaks op 

elkaar. De kunst is om een balans hiertussen te vinden. Als het gros van de bewoners en 

bezoekers ’s nachts al weer thuis is, kan het illuminatie-licht uit. Het inschakelen van de 

illuminatie geschiedt gelijktijdig met het inschakelen van de openbare verlichting. Door de 

huidige infrastructuur van het kabelnet kan op een aantal plekken de illuminatie nog niet 

afzonderlijk worden uitgezet, omdat deze vooralsnog onlosmakelijk is gekoppeld aan het 

lichtnet van de openbare verlichting. 

Bij vervanging en bij nieuwe projecten moet de mogelijkheid tot het flexibel in- en 

uitschakelen van de illuminatie worden gerealiseerd. 

 Lichthinder en lichtvervuiling moet worden voorkomen 

Lichthinder ontstaat als je door het licht wordt verblind. Lichtvervuiling ontstaat als het licht 

ergens anders heen gaat dan naar het te verlichten object. Het aanlichten van het object 

dient dus heel zorgvuldig te gebeuren.  

 Schakelbaar vanaf één centraal aansluitpunt  

De complete verlichting van het object moet vanuit 1 aansluitpunt kunnen worden aan- en 

uitgeschakeld.



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 28 van 43 

   

6. DE AMBITIES 

 

Leiden, stad van ontdekkingen, heeft prachtige gebouwen en is een sfeervolle stad. Circa 70  

gebouwen en objecten zijn ’s avonds aangelicht en geven Leiden een bijzondere uitstraling. Om 

dit zo te houden en liefst voor bewoners en bezoekers Leiden in de avond nog aantrekkelijker te 

maken hebben we een viertal ambities: 

1. ‘Leiden bij Nacht’ nog meer op de (toeristische) kaart te zetten 

Door de ‘beleving’ van Leiden bij avond/nacht te versterken, dragen we bij dat bezoekers en 

bewoners langer in de stad blijven hetgeen goed is voor de Leidse economie. Tegelijkertijd 

draagt illuminatie bij aan een goede sfeer, hetgeen indirect ook de sociale veiligheid 

bevordert.  In samenwerking met het Centrummanagement en Stichting Leiden Marketing 

wordt gezocht naar mogelijkheden om Leiden bij Nacht meer op de kaart te zetten. Een 

fotowedstrijd (de mooiste nachtelijke foto van een van de vele sfeervol aangelichte Leidse 

monumenten) maakt daarvan deel uit.  

 

2. Bij vervanging van de huidige illuminatie-installaties over te gaan op LED-verlichting.  

Dit is duurzamer vanwege minder energieverbruik en verlaging van de onderhoudskosten 

omdat de levensduur van LED-lampen veel langer is. In aanschaf is LED echter weer duurder. 

Bovendien moet bij een nieuw soort toe te passen verlichting opnieuw een lichtplan worden 

gemaakt. Overigens worden we langzamerhand steeds meer gedwongen de overstap naar 

LED te maken, daar veel conventionele lampen inmiddels niet meer geproduceerd worden. 

 

3. Bij vervanging van de huidige illuminatie installaties is de aan- en uitschakeling flexibel 

Dit betekent voor de meeste gevallen dat er een kastje met een tijdsysteem moet worden 

geplaatst tussen de energievoorzieningskabel (al dan niet van de netbeheerder of de 

gemeente) en de illuminatie-installatie.  
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4. Het uitbreiden van het bestand aan aangelichte gebouwen en objecten  

Leiden is mooi en kan nog mooier worden. Vooral ook in de avond. Diverse gebouwen 

voldoen aan alle criteria om in het licht te worden gezet.  

Bij het ontwikkelen van het Singelpark wordt illuminatie zoveel mogelijk geïntegreerd.  

In het huidige budget voor illuminatie is echter geen geld voor uitbreiding beschikbaar.  

Gebouwen en of panden die hiervoor in aanmerking komen zijn onder andere het 

Academiegebouw (in het jaar 2016 wordt het 500 jaar oud), de Sterrewacht en de 

Pieterskerk, maar ook specifieke muurgedichten (via aanlichting of mogelijk zelfs via 

projectie met een beamer). 

 

DE UITVOERING 

Nieuwe projecten worden uitgevoerd conform het proces Ontwikkelen – Inrichten en Beheren, 

waardoor er afstemming heeft plaatsgevonden met alle ketenpartners alvorens tot uitvoering 

wordt overgegaan. Toetsing van nieuwe projecten geschiedt op basis van deze illuminatienota 

en onder andere door de toets- en adviescommissie openbare ruimte (TACOR). 

SPONSORING 

Illuminatie is een kans om Leiden nog meer op de nationale en internationale kaart te zetten en 

het is het ook een uitgelezen mogelijkheid om Leiden als een toeristische attractie te promoten. 

Illuminatie zal deze promotie zeker in de avonduren versterken. 

Sponsoring kan plaatsvinden in de vorm van een open bijdrage, maar vooral door adoptie van 

illuminatieprojecten. Vooral objecten waar men zijn naam graag aan wil verbinden of die een 

bepaalde symbolische betekenis hebben voor de sponsor. Bekendheid geven aan de sponsoring 

kan op meerdere manieren, afhankelijk van de bijdrage. Te denken valt aan: 

 Vermelding op de gevel van een illuminatieproject door middel van een onderbord zoals de 
bruine ANWB-tekstborden; 

 Kleine spots met daarin gegrift het logo van de sponsor; 

 Vermelding in toeristisch foldermateriaal. 
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BIJLAGE 1: FINANCIELE CONSEQUENTIES  

 

DOELSTELLING 1 – ‘Leiden bij nacht’ (nog) meer op de toeristische kaart te zetten. 

In samenwerking met het Centrummanagement Leiden en Stichting Leiden Marketing wordt 

gezocht naar mogelijkheden om Leiden bij Nacht meer op de kaart te zetten. De jaarlijkse 

winterfotowedstrijd van de gemeente Leiden zal in 2015 staan in het teken van  VerLEIDEN met 

Licht, van de openbare verlichting en illuminatie, welteverstaan. Acties worden zoveel mogelijk 

binnen de daarvoor bestaande gemeentelijke activiteiten ingepast, waardoor geen extra budget 

noodzakelijk is. 

 

DOELSTELLING 2 - Bij vervanging van de huidige illuminatie-installaties waar mogelijk en 

zinvol over te gaan op LED-verlichting. 

De vervanging van conventionele verlichting door LED is duurzamer vanwege minder 

energieverbruik en verlaging van de onderhoudskosten omdat de levensduur van LED-lampen 

veel langer is. In aanschaf is LED echter weer duurder. Van de circa 75 illuminatie-installaties zijn 

er inmiddels 16 met LED uitgevoerd. De vervanging door LED-verlichting aan het einde van de 

levensduur, valt binnen het huidige verlichtingsbudget. 

 

DOELSTELLING 3 - Flexibel schakelen Illuminatie 

Het beheerplan OVL over de periode 2016-2021 voorziet in de vervanging 35 

illuminatieprojecten. Dit betekent dat voor de vervanging van de illuminatie alle 

voorbereidende werkzaamheden, aanschaf en plaatsing van de materialen binnen het budget 

van het beheerplan zijn opgenomen, inclusief de flexibele schakelingen. Bij de uitwerking van de 

vervanging van de illuminatieprojecten in de periode 2016-2021 zal duidelijk worden bij welke  

illuminatieprojecten het schakelen mogelijk en zinvol is.  

 

DOELSTELLING 4 - Het uitbreiden van het bestand aan aangelichte gebouwen en objecten  

De Pieterskerk 

Voor de aanlichting van de Pieterskerk is een totaalplan opgesteld dat bestaat uit meerdere 

onderdelen. Om de kerk volledig en optimaal te verlichten is een forse investering nodig 

waarvoor de middelen ontbreken.  Er kunnen echter ook delen van dit totaalplan afzonderlijk 

worden uitgevoerd.  Goede aanlichting van binnenuit (op basis van de huidige binnenverlichting 
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vooropgesteld dat deze toereikend is) en aanlichting van de hoofdingang van de kerk  zou een 

goede (eerste)  stap zijn. Voor deze eerste fase is, voor wat betreft de hoofdingang, een 

investering benodigd van € 18.150 (met een marge van 20%) en jaarlijks circa € 600 aan 

onderhoud, energie en dergelijke. Hierbij is aangenomen dat de huidige verlichting van het 

academiegebouw voldoende is om de ramen van binnenuit voldoende aan te lichten. Ook zijn 

de betreffende energiekosten hiervan niet meegenomen. 

 

De Sterrewacht 

Momenteel wordt binnen de universiteit besproken of men de Sterrewacht en het 

Academiegebouw wil aanlichten. Het plan is om alle koepels rondom te verlichten, met een 

mogelijkheid om van binnenuit de verlichting uit te schakelen indien er gebruik wordt gemaakt 

van de koepels. 

Voor de Sterrewacht is nog verlichtingsmateriaal beschikbaar vanwege de tijdelijke aanlichting 

tijdens de Moonlightcruise in 2011. Aanvullende kosten worden geschat op € 33.250 met een 

+/- marge van 20%. De jaarlijkse kosten bedragen circa € 750 voor onderhoud, energie en 

dergelijke. 

 

Het Academiegebouw 

Het academiegebouw kan op verschillende manieren worden aangelicht. De meest sobere 

variant, overigens erg passend bij het karakter van het gebouw, is indien het gebouw van 

binnenuit aangelicht kan worden, aangevuld met verlichting van de toren en het heel 

terughoudend uitlichten van het dak opdat de toren niet los komt van het gebouw.  

Kostenraming) voor realisatie is € 63.150 (20% marge. De jaarlijkse kosten (onderhoud e.d.) 

bedragen €1.500. Hierbij is aangenomen dat de huidige verlichting van het academiegebouw 

voldoende is om de ramen van binnenuit voldoende aan te lichten. Ook zijn de betreffende 

energiekosten hiervan niet meegenomen. 

 

Kosten 

De reguliere werkzaamheden alsmede de reguliere vervangingen vallen binnen de reeds 

aanwezige budgetten van de OVL. Dit is niet het geval bij de nieuw aan te lichten objecten: 

Pieterskerk, Sterrewacht en Academiegebouw. De raming voor de drie gebouwen is € 114.500 

met een marge van 20%. De jaarlijkse te dekken onderhoudskosten betreffen circa € 2.850.  

De dekking van de éénmalige kosten wordt gevonden door een onttrekking vanuit de reserve 

Stedelijke Ontwikkeling, echter het beschikbare bedrag bedraagt € 100.000 waardoor het niet 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 32 van 43 

   

mogelijk is om drie panden aan te lichten inclusief het jaarlijkse onderhoud. Vooralsnog wordt 

voor 2 panden gekozen (Sterrewacht en Pieterskerk) en mochten deze kosten meevallen of 

alternatieve financiering gevonden worden, dan zal het derde pand (Academiegebouw) ook 

worden aangelicht. 
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BIJLAGE 2: DE BESTAANDE ILLUMINATIES 

 

Hieronder volgt een opsomming van alle gebouwen en objecten die op dit moment in Leiden 

worden verlicht. 

 

OPENBARE GEBOUWEN EN BOUWWERKEN 

 

Stadhuis 

De illuminatie van het stadhuis is in 2001 aangelegd en fungeert nu als voorbeeld voor het 

kwaliteitsniveau dat in Leiden moet worden nagestreefd. De verlichting bestaat uit 105 

armaturen met diverse soorten lampen, die deels in LED zijn uitgevoerd. 

 

De Waag 

Het historisch handelscentrum van Leiden, met een mooi versierde voorgevel. De bestaande 

verlichting is in het kader van de Leidse Loper aangelegd en wordt momenteel herzien en 

gemoderniseerd tijdens de huidige restauratie. 

 

Burcht 

Dit middeleeuwse bouwwerk diende als bescherming voor de bewoners als er gevaar dreigde. 

De spanning zal worden opgevoerd door niet de hele muur met kantelen te verlichten, maar 

alleen de voet van de muur en de bomen in de binnentuin. De kantelen steken dan donker af 

tegen een verlichte achtergrond. Dat geeft een geheimzinnig effect en benadrukt de 

onaantastbaarheid van het gebouw. In 2001 zijn 16 grondspots aangelegd waarbij de muur 

rondom wordt verlicht. Binnen de Burcht worden de bomen door middel van 7 

wandschijnwerpers verlicht. 

 

Stadstimmerwerf 

Bij de aanpassing in het kader van de Moonlightcruise in 1998, zijn twee halogeen schijnwerpers 

en vijf vloerarmaturen aangebracht. Deze zijn in 2014 vervangen door LED. 
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Stadsgehoorzaal 

Een gebouw uit het einde van de negentiende eeuw, met een gevel in neorenaissance stijl. In 

samenhang met de restauratie is verlichting aangebracht, die geplaatst is in en aan de gevel. De 

verlichting is aangesloten op de eigen installatie en inmiddels door geldgebrek grotendeels 

defect.  

 

Morspoort 

De verlichting dateert 2004. In het kader van het Singelpark wordt de Morspoort opnieuw in het 

licht gezet. 

 

Zijlpoort 

De verlichting is aangebracht bij de restauratie in 1998. Dit jaar wordt de Zijlpoort opnieuw in 

het licht gezet met behulp van LED. 

 

Molen De Valk 

Stellingmolen uit de achttiende eeuw. In het kader van de Moonlightcruise is de verlichting in 

1998 aangepast. Deze wordt in het kader van de aanleg van de parkeergarage Lammermarkt 

herzien. 

 

Molen De Put 

Molen De Put is een standerdmolen, een replica van een houten korenmolen uit de zeventiende 

eeuw. Bij de bouw van deze molen in 1993 zijn twee vloerarmaturen aangebracht. In 1996 is 

een derde vloerarmatuur aangebracht. Inmiddels zijn deze vervangen door 4 LED-schijnwerpers. 

 

Rembrandtbrug 

Op deze plek lag rond 1600 al een brug. In 1978 zijn twee schijnwerpers aangebracht om deze 

brug te verlichten. Wegens klachten is deze verlichting al snel uitgezet. Ook nu is de verlichting 

uit. Tijdens de Moonlightcruise in 2011 werd de verlichting door middel van LED-schijnwerpers 

gerealiseerd zonder hinder voor omwonenden.  

 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 35 van 43 

   

Doelenpoort aan de Groenhazengracht, het Gravensteen aan de het Pieterskerkhof en Gerecht, 

de Latijnse school aan de Lokhorststraat, het Sionshofje en het Caeciliacomplex 

Deze objecten zijn in het kader van de Leidse Loper in het licht gezet.  

 

Kanonnen Ankerpark 

Deze zijn in het kader van de Moonlightcruise in 2011 door LED verlicht. 

 

De Lakenhal 

Een gebouw uit de zeventiende eeuw, opgericht voor de lakenindustrie. De gevels zijn voorzien 

van talrijke versieringen die herinneren aan de lakenhandel. 

De Leidse Schouwburg 

Verlichting is tijdens de laatste restauratie vernieuwd en aangesloten op de eigen installatie. Het 

enige gebouw in Leiden dat deels wordt verlicht door LED-spots die verschillende kleuren 

kunnen weergeven aangepast op de programmering. 

 

KERKEN 

Marekerk 

In 2002 heeft een proef met het aanlichten van de koepel op afstand plaats gevonden. De 

proefopstelling, twee schijnwerpers op het dak van het Antonius Clubhuis, is nog aanwezig, 

maar werkt niet meer. 

 

Hartebrugkerk 

De neoklassieke voorgevel van de Hartebrugkerk vormt een belangrijk decor op de achtergrond 

van het ‘waterplein’ voor de Hoogstraat. Door dat decor te accentueren onderscheidt de 

Hoogstraat zich van een doorsnee winkelstraat. De huidige wijze van verlichting voldoet 

uitstekend aan deze doelstelling.  

In 1987 zijn drie armaturen aangebracht op het bordes en een grote schijnwerper aan een gevel 

aan de Haarlemmerstraat. In 2002 is de verlichting uitgebreid met schijnwerpers gericht op de 

toren en het kruis en met twee vloerarmaturen aan weerszijden van de ingang. 
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Lodewijkskerk 

De verlichting is in 2011 in het kader van de Moonlightcruise aangelegd. 

VERBORGEN LEIDEN 

 

Koornbrug met Koornbeurs 

De verlichting is in 1998 in het kader van de Moonlightcruise gerealiseerd. De verlichting bestaat 

uit veertien schijnwerpers. 

 

Vlietbrug 

De twee schijnwerpers zijn aangebracht bij de restauratie in 2000. 

 

Overkluizing Steenschuur 

Heel verrassend moet het zijn, om geleid door het licht te ontdekken dat het water van de 

Steenschuur onder het Gangetje doorloopt naar de Nieuwe Rijn. 

In het kader van de Moonlightcruise is de verlichting, bestaande uit veertien armaturen, in 2011 

vernieuwd. 

 

De waterpoort Marepoortsbrug over de Mare 

Deze brug maakte ooit onderdeel uit van de stadswallen. Deze overspant een historische 

uitvalsweg over het water. 

 

Overkluizing Kort Rapenburg, Nelsluisbrug, Miolensteegbrug, St Jeroensbrug, Visbrug, 

Scheluwbrug en Klein Havenbrug 

Bruggen die in het kader van de Moonlightcruise zijn verlicht met LED. 
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HERDENKEND LEIDEN 

Herdenkingsmonument voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 

Dit monument is in 1996 van verlichting voorzien. De verlichting moet worden geoptimaliseerd.  

 

Verzetsmonument in De Kooi 

In 1995 is dit monument van verlichting voorzien. De verlichting moet worden geoptimaliseerd.  

 

Monument Van der Werf 

Het standbeeld van Van der Werf is in 1998 van verlichting voorzien in het kader van de in dat 

jaar georganiseerde Moonlightcruise. 

 

Monument Jan van Hout  

Dit monument is door de 3 October Vereeniging in 2011 aangelicht. 

 

Monument Cornelis Joppensz 

In de huidige situatie wordt dit monument alleen verlicht tijdens de feestelijkheden rondom 3 

oktober door middel van tijdelijke verlichting. Het Leidens Ontzet is echter zo belangrijk voor de 

identiteit van Leiden, dat wij voorstellen dit monument het hele jaar door aan te lichten. 

 

Indiëmonument 

Het monument is opgericht ter nagedachtenis van de slachtoffers van de oorlog in voormalig 

Nederlands Indië. Sinds 2001 wordt dit monument verlicht door twee Leidse lantaarns aan 

weerszijden. 

 

Plaquettes Leidens Ontzet aan het Rapenburg (aangelicht) 

Plaquettes in de walmuur van het Rapenburg aan weerszijden van de Vliet ter herdenking van 

het Leidens Ontzet. 
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Monument van Boerhaave aan de Boerhaavelaan   

De herinnering aan de belangrijke wetenschapper Boerhaave is te vinden langs de 

Rijnsburgerweg, aan het einde van de Boerhaavelaan. Door het monument te verlichten, 

ontstaat tegelijk een extra markering van de toegang tot het centrum op deze plek. 

 

 

ORIËNTEREND LEIDEN 

 

Molens De Heesterboom (Noordman) en De Herder 

De molens worden sinds jaar en dag verlicht op basis van 

 particulier initiatief. De verlichting moet worden geoptimaliseerd.  

 

Schoorsteen Nuon 

De schoorsteen is sinds 1999 verlicht door middel van 4 schijnwerpers. De verlichting is in 2004 

in opdracht van E-on vervangen. 

 

SVB-gebouw 

Het SVB-gebouw wordt verlicht door vier groene schijnwerpers op de hoeken van het gebouw.  
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BIJLAGE 3: AANVULLENDE VOORWAARDEN BOOMVERLICHTING  
 

Uitgangspunten boomverlichting 
 
 
• Terughoudendheid in lichtsterkte en verlichtingsduur conform vigerend beleidsplan 

openbare verlichting (2013) en Illuminatienota VerLEIDEN met Licht (2015) 
• Geen aansluiting op het openbare verlichtingsnet 
• Aanschaf, bevestiging en onderhoud wordt bekostigd door de aanvrager 
• Aan het graven en het leggen van kabels en leidingen in de ondergrond zijn bepaalde 

voorwaarden verbonden (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)) 
• De Flora- en Faunawet is van toepassing. In de Flora- en Faunawet is een zorgplicht 

opgenomen (artikel 2, lid 1: Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild 
levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving. artikel 2, lid 2: De 
zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor 
flora of fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te 
laten voor zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te 
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken). De zorgplicht geldt altijd en voor alle 
planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze beschermd zijn ook 
als er ontheffing of vrijstelling is verleend. 
 

 
 
 
Voorwaarden voor het aanbrengen van elektriciteitskabels (op grond van afdeling 5, artikel 
2:10, eerste lid van de APV) 
 
 
Vergunningduur 
• Deze vergunning is vijf jaar geldig vanaf de bovengenoemde briefdatum of korter als de 

conditie van de boom zich daartegen verzet. Na vijf jaar dient door vergunninghouder een 
nieuwe vergunning te worden aangevraagd.  

• Opzegging vindt steeds schriftelijk plaats. 
 
De brandtijd van de boomverlichting 
• Boomverlichting mag branden in de periode van 1 november tot 15 februari. In deze periode 

moet ook de verlichting, de transformatoren en voedingskabels met buis worden 
aangebracht.  Boomverlichting mag branden tussen 17.00 en 24.00 van zondag tot en met 
donderdag en van 17.00 – 01.00 uur op vrijdag en zaterdag. 



Illuminatiebeleid gemeente Leiden 2015 B&W – 12 jan 2016 Pagina 40 van 43 

   

Verwijderingsplicht 
• Direct tot uiterlijk 1 week na 15 februari  moeten de transformatoren en de voedingskabels 

met buis zijn verwijderd.  
• De vergunninghouder moet de aangebrachte boomverlichting verwijderen indien die  

boomverlichting als gevolg van door de gemeente ondernomen werken niet langer in stand 
kan blijven. De gemeente informeert de vergunninghouder daarover minimaal twee weken 
van tevoren. Indien de boomverlichting niet binnen twee weken door of namens de 
vergunningshouder is verwijderd, verwijdert de gemeente de verlichting op kosten van de 
vergunninghouder, waarbij tevens de stagnatiekosten in rekening zullen worden gebracht. 

• Indien, om welke reden dan ook, 2 of meer maanden geen gebruik meer wordt gemaakt van 
de vergunning c.q. geen nieuwe vergunning wordt aangevraagd of verleend, moet de 
vergunninghouder de elektriciteitskabels met bijbehoren binnen een termijn van zes weken 
verwijderen.  Indien vergunninghouder in gebreke blijft zullen de elektriciteitskabels met 
bijbehoren door de gemeente worden verwijderd. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen 
in rekening worden gebracht bij de vergunninghouder. 

 
Onderhoud en veiligheid 
• Boomverlichting vindt uitsluitend plaats middels zwakstroom (24V). 
• De verlichting moet led-verlichting zijn. 
• Het effect van het verlichten van de boom dient subtiel te zijn en zeker niet uitbundig. Het 

gebruikte vermogen voor de verlichting dient hierop afgestemd te zijn. 
• De lichtkleur moet tussen 2700K en 3000K zijn. 
• De verlichting mag geen overlast bezorgen. De boomverlichting dient met gelijksoortige 

verlichting te worden uitgevoerd. 
• Het toepassen van knipperende en/of  gekleurde boomverlichting is niet toegestaan. 
• Boomverlichting mag geen gevaar opleveren voor personen of zaken. 
• De aan te brengen kabels moeten voldoen aan de geldende voorschriften voor 

elektrotechnische installatie. 
• Kabels dienen op een diepte van minimaal 70 cm onder het maaiveld te worden gelegd. 

Schade die aan kabels ontstaat omdat deze niet op de juiste diepte liggen, is voor rekening 
van de vergunninghouder. 

• Bij het ontstaan van onveilige situaties tijdens het aanbrengen van de boomverlichting kan 
het werk, afhankelijk van de ernst van de situatie, direct worden stil gelegd . Schade die 
hieruit ontstaat is voor rekening van de vergunninghouder. 

• Alleen door of in opdracht van de gemeente mag worden gesnoeid in bomen. 
• Aanwijzingen die door of namens de manager van de afdeling Stedelijk Beheer worden 

gegeven moeten nauwkeurig te worden nageleefd. 
• Snoeiwerkzaamheden worden 2 weken voor aanvang gemeld bij de vergunninghouder. 

Vergunninghouder is verantwoordelijk om de lampjes voor aanvang van werkzaamheden te 
verwijderen. 

• Uit snoeiwerkzaamheden voortkomende schade aan lampjes is voor rekening 
vergunninghouder tenzij snoeiwerkzaamheden niet tijdig zijn gemeld. 

• Lampjes mogen uitsluitend met rubberen bevestigingsmiddelen aan de boom bevestigd 
worden. Metalen bevestigingsmiddelen en tie-rips zijn zeer nadrukkelijk verboden. 

• Lampjes mogen uitsluitend aan de hoofdstam en hoofdtakken bevestigd worden. Het is 
verboden lampjes aan jonge twijgen te bevestigen. 

• Vergunninghouder is verplicht de boomverlichting goed te onderhouden. 
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Aansprakelijkheid 
• De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de belangen van de gemeente 

en derden niet worden geschaad. De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan 
werken en/of eigendommen van de gemeente en derden, die het gevolg is van het gebruik 
maken van de elektriciteitskabel met bijbehoren. De schade wordt hersteld door of namens 
de gemeente voor rekening van de vergunninghouder (inclusief taxatiekosten). Indien herstel 
niet mogelijk is, geschiedt de vergoeding van de beschadigde objecten op basis van 
vervangingswaarde.  

 
Calamiteiten 
• In geval van calamiteiten waarbij melding vooraf niet mogelijk is, dient de vergunninghouder 

dit alsnog zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur aan het Team Civiel te melden. In 
geval van een calamiteit op vrijdagmiddag wordt het termijn van 24 uur verlengd tot de 
maandag daarop volgend. 
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BIJLAGE 4: WENSENLIJST TE ILLUMINEREN GEBOUWEN 

 

 

Pieterskerk   

De Pieterskerk is een laatgotische kerk in Leiden en van oudsher de hoofdkerk van die stad. Aan 

de patroonheilige, Sint-Pieter, heeft de stad haar wapen te danken, alsmede haar bijnaam 

Sleutelstad. In haar huidige vorm kwam de Pieterskerk gedurende ongeveer 180 jaar vanaf 1390 

tot stand. Het gebouw werd in 1971 als kerk buiten gebruik gesteld en in 1976 overgedragen 

aan een particuliere stichting. Sinds een ingrijpende restauratie, die tussen 1978 en 1982 

plaatsvond, wordt de Pieterskerk voor allerlei evenementen verhuurd. Tussen 2001 en 2010 

vond opnieuw een ingrijpende restauratie plaats.  

De verlichting bestond uit zeven breed stralende schijnwerpers op twee masten. De verlichting 

is jaren geleden al verwijderd.  

 

De Sterrewacht 

De Sterrewacht Leiden is opgericht in 1633 als observatorium bij de Leidse universiteit, en is 

hiermee het oudste universiteitsobservatorium ter wereld. De eerste twee eeuwen werd de 

Sterrewacht vooral gebruikt voor onderwijs en was zij gehuisvest op het dak van het 

Academiegebouw. In 1861 werd een nieuw en groter observatorium gebouwd onder de leiding 

van F. Kaiser op een terrein dat gedwongen werd afgestaan door de Hortus botanicus Leiden. 

Dit gebouw heet nu de Oude Sterrewacht. 

 

Academiegebouw 

Het Academiegebouw, gelegen aan het Rapenburg, is het oudste gebouw en het hart van de 

Universiteit Leiden. Hoewel er in het Academiegebouw, een rijksmonument, nog steeds colleges 

worden gegeven, wordt het vandaag de dag vooral gebruikt voor gebeurtenissen met een zeker 

ceremonieel karakter, zoals afstudeerplechtigheden, oraties en promoties. 

Het Academiegebouw dateert uit 1516. In dat jaar werd het gewijd als kapel voor het aan het 

Rapenburg gevestigde dominicanessenklooster. De gevel bestaat uit acht traveeën, voorzien van 

hoge spitsboogvensters. Het interieur van de kerk ging in 1566 verloren bij de eerste 

Beeldenstorm, het gebouw zelf werd na het Leidens ontzet in 1574 geconfisqueerd. Sinds 1581 

wordt het gebouw gebruikt door de zes jaar daarvoor gestichte universiteit. In 1616 werd het 

gebouw verbouwd om het geschikter te maken voor de universiteit. 
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De karakteristieke toren van het Academiegebouw dateert uit 1670 en werd gebouwd naar een 

ontwerp van Willem van der Helm. Dit was echter niet de eerste toren op het dak van het 

gebouw: van 1632 tot ver in de negentiende eeuw stond er op het dak ook een vierkanten 

houten toren met het kwadrant van Snellius. Dit was de eerste huisvesting van de Sterrewacht 

Leiden, de oudste universitaire sterrenwacht ter wereld. 

 


