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Vereniging
Het Waterambacht Leiden (hierna het WAL) is een in augustus 2010 opgericht
burgerinitiatief in de vorm van een vereniging, die openstaat voor iedereen die in
het Leidse stadswater is geïnteresseerd en zich daarvoor in wil zetten. De
vereniging streeft naar het behoud en de versterking van het stadswater,
waaronder het weer opengraven van eerder gedempt water, zoals de Lange Mare.
De vereniging bestaat uit een kleine groep mensen van in 2015 negen contributie
betalende leden die in tamelijk informele bijeenkomsten zoveel mogelijk tezamen
besluiten. Na eerst te hebben gefunctioneerd als vereniging zonder volledige
rechtsbevoegdheid is het WAL sinds april 2014 een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. De website van de vereniging is te vinden onder
www.waterambachtleiden.nl

Vergaderingen en overleggen
De vereniging hield in het verslagjaar vijf algemene ledenvergaderingen.
Daarnaast hebben leden veelvuldig deelgenomen aan in- en externe werk- en
projectgroepen en in andere fora (waaronder de Erfgoedkoepel Leiden 1) overlegd
en/of daarin ingesproken en/of het WAL vertegenwoordigd. Voorts zijn er
meerdere contacten geweest met soortgelijke verenigingen uit andere Hollandse
watersteden, in het bijzonder met het Gouds Watergilde.

Activiteiten
Het WAL was in het verslagjaar betrokken bij de volgende onderwerpen:
1. Annie’s terras
Meer dan een jaar na afloop van de termijn voor de indiening van zienswijzen,
namelijk op 7 juli 2015, heeft het college van B&W de gemeenteraad bericht de
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In de “Kleine Erfgoedkoepel Leiden” vindt structureel 2 maal per jaar overleg plaats met het gemeentebestuur.
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ingediende zienswijzen tegen het plan niet over te nemen en de raad gevraagd een
verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het betreffende project af te geven.
Op 3 september 2015 konden de ingediende zienswijzen worden toegelicht in de
raadscommissie stedelijke ontwikkeling. Onze vereniging heeft van die
gelegenheid gebruik gemaakt om nogmaals haar bezwaren tegen de geplande
megavlonder uiteen te zetten. Op 24 september 2015 heeft de raad besloten een
vvgb af te geven voor dit project en op 3 november 2015 is de vergunning door
B&W verleend. Het WAL en de Historische Vereniging Oud Leiden (hierna de
HVOL) hebben daarop bij gezamenlijke brief van 11 december 2015 beroep tegen
deze beslissing aangetekend bij de bestuursrechter in Den Haag. De zitting zal
naar verwachting in het volgende verslagjaar plaatsvinden.
2. Ophoging Gouden Balbrug
In het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer zullen de Hooigracht en de
Langegracht heringericht worden. Dit was voor de vereniging aanleiding met
steun van vele andere partijen in de stad, waaronder de wijkvereniging en vrijwel
alle rederijen, bij de provincie in het kader van de ‘Erfgoedtafel Trekvaarten
Zuid-Holland’ financiële ondersteuning te vragen voor een haalbaarheidsstudie tot
ophoging van de Gouden Balbrug. Die subsidie werd afgewezen, omdat het niet
de daadwerkelijke uitvoering van het werk behelsde en meer in de lijn van de
gemeente zou liggen. Daarop hebben wij ons tot de gemeente gewend voor het
toch uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar onze al lang bestaande – en door
velen gedeelde - wens tot ophoging. Dit heeft geresulteerd in goed overleg met de
gemeente - samen met de betrokken wijkvereniging - en de inbreng van ideeën en
knowhow van het WAL in het gemeentelijk projectteam. Het gemeentelijk
ingenieursbureau is in het verslagjaar begonnen met de haalbaarheidsstudie. Het
resultaat daarvan zal naar verwachting in het volgende verslagjaar beschikbaar
komen.
3. Bruggen Singelpark
Het WAL heeft inbreng geleverd in de discussie over plaats en vormgeving van
de in het kader van het Singelpark aan te leggen nieuwe bruggen. De vereniging is
zéér te spreken over het definitief ontwerp (DO) van de uitgewerkte
brugconcepten. Kanttekeningen hebben we geplaatst bij de doorvaarthoogte bij de
brug over de Nieuwe Rijn bij het Utrechtse Veer. Ook zetten we vraagtekens bij
de noodzaak van een brug over de Oude Herengracht bij de Maresingel.
4. Ontdemping Lange Mare
Onze vereniging heeft hierover enige malen overlegd met de betrokken
wijkvereniging. Tevens hebben we in het verslagjaar overlegd met/advies
gevraagd aan een Bureau voor Stedenbouw en Landschapsarchitectuur. Bezien zal
worden of en hoe in het kader van de herinrichting van de Haarlemmerstraat en de
Lange Mare ontdemping op de agenda gezet kan worden.
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5. Gedemptegrachtenwandeling
Op 1 mei is aan burgemeester Lenferink het door onze leden Jan Wieles en Piet
de Baar ontworpen en geschreven routeboekje voor een
gedemptegrachtenwandeling, met (zeer) veel oude afbeeldingen en nieuwgemaakt
kaartmateriaal, feestelijk aangeboden. Het WAL heeft het boekje in een oplage
van 3.000 exemplaren uitgebracht, samen met de HVOL. De leden van de HVOL
(ca. 2.200) hebben een gratis exemplaar gekregen, meegezonden bij het Oud
Leiden Nieuws van half mei. De resterende exemplaren zijn grotendeels in de
verkoop gegaan bij de Leidse boekhandels en de VVV. Het boekje was aan het
eind van het verslagjaar nagenoeg uitverkocht.
In het kader van het boekje is vanuit de vereniging een viertal rondleidingen
verzorgd door ons lid Piet de Baar.
6. Overig
Daarnaast was het WAL nog betrokken bij verschillende andere onderwerpen,
zoals de Maresingeldam, het Erfgoedcafé, het Singelpark, de Erfgoedlijnen en de
Goudse Waterconferentie.

Financiële verantwoording 2015
De financiële verantwoording over het verslagjaar is in een afzonderlijk stuk
gegeven. Deze Financiële Verantwoording 2015 is in de ledenvergadering van 16
februari 2016 goedgekeurd.
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