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Met deze nieuwsbrief houden Portaal en ERA Contour u, als bewoner van de 

Zeeheldenbuurt, op de hoogte van de sloop en nieuwbouw van de woningen aan de 

Zijlsingel, Evertsen-, Van Speyk- en Trompstraat. 

 

Update werkzaamheden: de bouw start officieel! 

U heeft het vast al gezien; het bouwterrein is inmiddels volledig ingericht! De 

bouwhekken staan er, er is een bouwkeet geplaatst en de tijdelijke aanpassingen aan 

het openbaar gebied zijn aangebracht. Zo is de bushalte verplaatst, de ondergrondse 

vuilcontainers aan de Evertsenstraat zijn verwijderd, en op sommige plaatsen in de 

wijk zijn alternatieve looproutes aangelegd. Als u gebruik maakte van de afvalcontainer 

aan de Evertsenstraat, dan kunt u uw afvalpas tijdelijk voor een andere container in de 

buurt laten activeren via het Klant Contact Centrum van de gemeente 

(gemeente.leiden.nl/contact-en-openingstijden).   

 

Volgende week gaan we dan echt van start met de bouw: dan komt de heistelling op 

de bouwplaats aan! Een grote machine, die de heipalen in de grond gaat boren. Voor 

de bouwer is dát altijd het moment waarop de bouw echt start. Bij het woord ‘heien’ 

denken de meeste mensen aan het slaan van palen in de grond, en dus aan een hoop 

lawaai en getril. Terecht, want dat gebeurt bij heien. Maar het fijne in dit geval is dat de 

palen ‘in de grond gevormd’ worden. Dat betekent dat de palen niet de grond in 

worden geslagen, maar dat ze worden geboord. Dit geeft in elk geval een stuk minder 

herrie en trillingen dan het slaan van heipalen. Hoe dat ongeveer werkt, ziet u in de 

afbeelding hieronder. Het heiwerk duurt naar verwachting zo’n 4 weken. Daarna gaan 

we verder met de realisatie van het plan en we verwachten de eerste begane 

grondvloeren nog voor de bouwvakvakantie te kunnen leggen.  
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Geen Start bouw-feestje door coronamaatregelen 

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat wij de start van de nieuwbouw samen met de 

bewonerscommissie Zeehelden, graag met u als omwonende wilden vieren. Vanwege 

de maatregelen die gelden rondom het coronavirus, is dat helaas niet mogelijk. We zijn 

blij dat we, met alle nodige maatregelen, in elk geval door kunnen met de 

werkzaamheden. Maar een feestje in de buurt zit er helaas voorlopig niet in. Dat is niet 

anders. Het belangrijkste is nu uw en onze veiligheid en gezondheid. We hopen dat 

ook u deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangt! 

 

Het archeologisch onderzoek is afgerond 

Half maart heeft IDDS het archeologisch onderzoek in de Zeeheldenbuurt afgerond. 

Tijdens het laatste gedeelte van het onderzoek hebben ze aan beide kanten van de 

Van Speykstraat gegraven tot het niveau dat vroeger het oppervlak vormde, vóór de 

bestaande bebouwing werd aangelegd aan het eind van de vorige eeuw. Behalve de 

van Noord naar Zuid-lopende sloten die in het gebied zijn aangelegd in de 16e eeuw, 

heeft het archeologisch onderzoeksbureau helaas niks meer gevonden. 

 

 

 

Aan het woord: Heren5 Architecten 

De nieuwbouwwoningen in de Zeeheldenbuurt zijn ontworpen door architectenbureau 

Heren5 Architecten. In deze nieuwsbrief vertelt architect en partner Merijn de Jong van 

Heren5 over zijn blik op de Zeeheldenbuurt en hoe dit het ontwerp voor de 

nieuwbouwwoningen heeft beïnvloed:  

 

Leiden, en specifiek de Zeeheldenbuurt, is bij ons als architecten wel bekend! Een 

karaktervolle volksbuurt met het hart op de tong. Dat bleek al bij de voorloper van de 

huidige nieuwbouw, het complex Oosterhof, waaraan wij ook hebben gewerkt. 

 

De intieme schaal en het leven op straat vormen het karakter van de buurt. De 

kenmerkende structuur van straten vertaalt zich in de architectuur van de bebouwing. 

Die structuur gaat van groot, in de Zijlsingel, naar klein, dieper in de wijk; via de 

Evertsenstraat naar de Van Speykstraat. Dat zie je terug in de bebouwing: stevig en 

ietwat flink tegenover de Meelfabriek, en kleinschalig met een lage goot verderop in de 

buurt.   
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We hebben bij het ontwerp steeds gezocht naar samenhang met de buurt als geheel, 

zodat de eenheid blijft. De verscheidenheid ten opzichte van de rest van de buurt 

ontstaat door de ligging in de buurt, de schaal van de gebouwen en het type woningen. 

Kortom: een herkenbare stijl passend in de buurt, maar ook met een eigen gezicht van 

deze tijd. Daarbij staat in het ontwerp het contact met de straat, waar het leven is, 

steeds centraal. Dus met ramen op de begane grond, als 'ogen' op de straat. Voor ons 

als architecten is dat toch het allerbelangrijkst: dat de bewoners zich thuis voelen! En 

dat ze tegelijkertijd de keuze hebben: elkaar terloops kunnen ontmoeten of zich terug 

kunnen trekken. Geen dwang, maar spontaan. Je thuis voelen in een herkenbare, 

maar toch ook nieuwe buurt. 

 

Om tot het ontwerp te komen, hebben we in eerste instantie vooral geluisterd en 

geprobeerd alleen richting te geven. De contacten tijdens de bezoeken aan de buurt 

en de bewonersavonden hebben ons daarbij erg geholpen! Bewoners en nieuwkomers 

toonden zich betrokken en nieuwsgierig. Sommigen konden niet wachten om in een 

van de nieuwe woningen te gaan wonen! 

 

Straks als het zover is, zijn wij op onze beurt benieuwd naar de reacties! Of wij goed 

hebben geluisterd en of de buurt de buurt is gebleven, maar dan met nieuw elan! 

Zou dat met trots op een ansichtkaart uit de Leidse Zeeheldenbuurt kunnen staan? 

‘Groeten uit de nieuwe Zeeheldenbuurt!’ Wij hopen van wel! 
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ERA Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers 

Inmiddels zijn we bij-na écht gestart met bouwen. Het is goed te weten dat ERA 

Contour is aangesloten bij Bewuste Bouwers (www.bewustebouwers.nl). Dat betekent 

dat wij gedragsregels hanteren die tot doel hebben de overlast voor de omgeving van 

een bouwplaats zo veel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ondervinden dan 

kunt u dit altijd melden via de website van Bewuste Bouwers of via TBI Direct op 

telefoonnummer 0900-8243473. 

 

Vragen voor Portaal 

Heeft u vragen aan Portaal over de woningen in de Zeeheldenbuurt? Stuurt u dan een 

e-mail naar zeeheldenbuurt@portaal.nl. 

 

http://www.bewustebouwers.nl/

