Verbouwing stadhuis

De verbouwing van het stadhuis is
in volle gang

De Leidse aannemer Du Prie werkt hard aan de
verbouwing van het stadhuis. Op deze pagina kunt
u een kijkje nemen achter de bouwschermen van het
stadhuis.
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Duurzaam monument
Door de verbouwing komt een
stukje geschiedenis tot leven
en wordt er tegelijkertijd
gewerkt aan een toekomstbestendig stadhuis.
Het gebouw wordt flink duurzamer, met name door slimme
koude- en warmteopslag om
in de zomer dan wel in de winter als koeling en verwarming
te dienen. Door het daarnaast
aanbrengen van goede isolatie, zonnepanelen en energiezuinige ledverlichting bespaart
de gemeente fors op haar
energieverbruik.

Binnentuin
Wie het monumentale stadhuis binnenstapt, herkent nog weinig van hoe het
oude stadhuis eruitzag. Wat direct opvalt, is dat het glazen dak weg is boven
het binnenplein. Hier stonden vroeger de balies, waar u bijvoorbeeld uw paspoort kon ophalen. Vorig jaar zijn de balies al verhuisd naar het Stadskantoor
waar deze ook blijven na de verbouwing van het stadhuis. Op de plaats van
het binnenplein komt straks een groene binnentuin die toegankelijk is voor
het publiek. Tegelijk met de verbouwing van het stadhuis wordt de monumentale raadzaal gerestaureerd. Hier komen nieuwe moderne voorzieningen voor
onder andere het online live bijwonen van raadsvergaderingen.

Drie generaties bouwen aan stadhuis
Op de bouw werken ongeveer 70 bouwvakkers. Zo ook metselaar Henk Koet.
Henk is de derde generatie die aan het stadhuis werkt, zijn opa en vader gingen hem voor. “Na de verwoestende brand in 1929 overleefde alleen de renaissancegevel aan de Breestraat de brand. Mijn opa heeft de voegen van de
gehele zandstenen gevel hersteld. Dit handwerk werd door één vakman gedaan
om dezelfde kwaliteit te garanderen.”Henk vertelt vol trots dat ook hij nu aan
het stadhuis werkt. Hij was verrast om te zien dat het stadhuis na de brand
voor een groot deel is herbouwd met beton. Een mooi stuk vakmanschap en
toen erg innovatief. “Ik vind het mooi dat ik als vakman de ruimte krijg om
bijvoorbeeld kolommen die beschadigd zijn te repareren en in ere te herstellen. Maar ook dat ik iets - met respect voor het monument - kan toevoegen
aan het gebouw, zodat het voor de toekomst behouden blijft. We beschikken
tegenwoordig over veel meer technieken dan toen. Verleden en toekomst gaan
hier hand in hand, net als de generaties voor mij. Ik voel die verbondenheid
met het stadhuis.”

Tot slot worden materialen,
zoals het marmer, hergebruikt
tijdens de bouw en biedt de
groene binnentuin voordelen
voor de biodiversiteit en voor
de berging van regenwater.

Publiekstoegankelijke binnentuin

(Office Winhov)

Ontmoetingsplek, hart van de stad
Bij de binnentuin komt er op de begane grond een openbare ontvangstruimte die gebruikt kan worden voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen. Daarnaast wordt het stadhuis een duurzame en
eigentijdse werkplek voor de medewerkers van de gemeente, gericht op samenwerking met en voor de stad. Er kunnen na de verbouwing drie keer zoveel
medewerkers werken als daarvoor. Het stadhuis blijft de plek voor trouwen
en raadsvergaderingen.

Voorgevel
De renaissancegevel aan de Breestraat
is helemaal opgeknapt. De zandstenen gevel stamt deels uit de 16e
eeuw. De voegen en ornamenten zijn
gerepareerd en het natuursteen is hersteld en gereinigd. Daarvoor is gebruik
gemaakt van een innovatieve techniek
met laserlicht. Hierdoor verdampt
alleen het vuil op de gevel en beschadigt de ondergrond niet.

Ontvangsthal

Henk Koet, derde generatie metselaar
Stadhuistoren
Mist u ook de vrolijke geluiden
van de stadhuisklokken? De
klokken van het carillon, het
uurwerk en het klavier worden door klokkengieterij
Eijsbouts gerenoveerd.
Ook krijgt de beiaardier een
nieuwe ruimte in de stadhuistoren en wordt de toren zelf
constructief hersteld. De stadhuistoren zal naar verwachting rond de zomer van 2021
klaar zijn.
Informatie
Meer informatie over de verbouwing is te vinden op www.leiden.nl/
verbouwingstadhuis. Neem contact op over de verbouwing met de gemeente via verbouwingstadhuis@leiden.nl of via tel. 14 071.

