12-9-2019 Commissie Stedenbouwkundige planning
Beste raadsleden en college,
Ik ben Sophy en spreek namens mijn man en mij. Wij wonen met veel plezier in het
Doelencomplex. Er zijn veel insprekers vandaag voor mij en na mij. Om niet in herhaling te
vervallen wil ik wel gezegd hebben dat ik de gedachten en ideeën van mijn medebewoners
volledig onderschrijf. En dat mijn man en ik de emoties van onzekerheid over de toekomst
zeker zo sterk ervaren.
Maar ik wilde vanavond toch een andere insteek kiezen. Namelijk een paar stappen terug.
Wat namelijk op 17 oktober door de raad beoordeeld gaat worden is het Stedenbouwkundig
Plan Humanities Campus. In onze prachtige kleinschalige binnenstad waar studenten,
academici en bewoners met elkaar leven, werken en ontmoeten, plant de universiteit nu
een grootschalige campus, afgesloten van de binnenstad. En dat terwijl de Universiteit
diezelfde binnenstad als visite kaartje wil gebruiken om Nederlandse en internationale
studenten aan te trekken. Want waar in de wereld kunnen studenten nog van historische
gebouwen genieten. Campussen, afgesloten academische gemeenschappen zijn er in de hele
wereld maar Leiden Centrum is als geheel een campus.
Door Leiden fietsend kwam ik langs het oude Natuur museum aan de Raamsteeg 2. Gelegen
aan een prachtig park dat door buurtbewoners en studenten van het KOG gebruikt wordt ligt
een prachtig oud gebouw, gebouwd door de architect van het recentelijk opgeknapte PJ.
Veth gebouw. Waarom dat niet als onderwijs gebouw gebruiken voor de Humanities
Campus, dacht ik.
Op 12 minuten loopafstand van de Universiteitsbibliotheek ligt het visite kaartje van de
universiteit, prachtige college ruimtes waar vroeger de skeletten stonden van ons inmiddels
wereldberoemde Naturalis. Bijna 20000 m2 historie beschikbaar zonder woningen af te
moeten breken, zonder juridische procedures, zonder verhuisproblemen tijdens de
verbouwing, zonder grote financiële risico’s voor gemeente en universiteit.. Een win-win-win
situatie zou je zeggen.
Ik belde de Rijksgebouwendienst om te vragen of we een rondleiding konden krijgen om te
kijken of het de moeite waard was om als alternatief voor de Humanities Campus te
presenteren. De Rijksgebouwendienst was verbaasd iemand van de bewonerscommissie aan
de telefoon te krijgen. Er was immers al een kaper op de kust: de universiteit van Leiden
voor uitbreiding van de juridische campus aan de overkant van het van der Werfpark. Ook de
universiteit ziet de waarde van dit prachtige gebouw! Ik had jullie het liefst vandaag
bouwtekeningen willen laten zien om de raad te verleiden met een prachtig alternatief,
maar helaas zullen jullie het met een Google Maps foto moeten doen.
ZOZ

Ik heb twee vragen voor u raadsleden:




Als de universiteit mogelijkheden ziet in het ontwikkelen van het oude
Natuurmuseum, zou de raad dan niet kunnen overwegen om aan de universiteit te
vragen dit gebouw ook te bekijken als mogelijke vervanging van het Lipsius gebouw.
Heeft de raad de financiële risico’s bij het bouwen van zo’n enorme campus in de
binnenstad voldoende onderzocht? We hebben al twee mislukte (megalomane? ;)
bouwprojecten in Leiden gehad waar we twee enorme kolossen aan over gehouden
hebben.
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