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Mooi plein aan de Garenmarkt 
Pamflet ten behoeve van de planvorming 

 

Een werkgroep van buurtbewoners, ingesteld door de wijkvereniging, heeft sedert de herfst van 

2016 plannen ontwikkeld voor een mooi plein op het dak van de ondergrondse parkeergarage die nu 

in aanbouw is. Ondergronds parkeren biedt de kans kwaliteit toe te voegen aan de stad en aan de 

buurt. Maar die kwaliteit zou volledig teniet worden gedaan als op het dak van de garage geparkeerd 

zou mogen worden. In dit pamflet geven we de essentie van onze ideeën weer ten behoeve van de 

planvorming door de gemeente die binnenkort gaat starten. Tijdens een presentatie in juni van onze  

plannen bleek voor onze ideeën een groot draagvlak te bestaan. 

Onze modellen tonen allemaal aan hoe fraai het plein kan worden als er maar niet geparkeerd gaat 

worden op het maaiveld. 

 

 
Historie van de omgeving van de Garenmarkt 
 

De historische Garenmarkt dateert van na 1591 toen de ‘raamlanden’ tussen de Doezastraat en de 

Korevaarstraat werden verkaveld tot een nieuwbouwwijkje. Later werd hier de Garenmarkt 

gehouden. Tussen die markt en de Korevaarstraat (de voormalige Zijdgracht) en het Levendaal was 

bebouwing. Die plek heette toen Oosterlingplaats, verwijzend naar de Duitse kooplieden die hier hun 

handel dreven. Vanaf 1723 was daar een synagoge. Het huidige gebouw aan het Kort Levendaal ziet 

er nog steeds zo uit als bijna drie eeuwen geleden. De buskruitramp van 1807 blies niet alleen de 

omgeving van het huidige Van der Werfpark weg maar beschadigde ook de Synagoge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kort Levendaal met rechts de Synagoge (collectie ELO) 

 

In het bouwblok van het latere parkeerterrein lag de Wolfabriek Le Poole en daar werd in 1840 een 

stoomfabriek gebouwd. De familie Le Poole speelde een belangrijke rol vanaf de Franse tijd en een 

van de directeuren, Samuel Le Poole, streed tegen kinderarbeid. Op Garenmarkt 9 woonde 

Thorbecke en op die plek schreef hij rond 1848 grote delen van de grondwet.  
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Op de kale plek die was ontstaan door de buskruitramp werd eind 19e eeuw de meisjes-HBS 

gebouwd en later het Kruytschip, als Geologisch- Mineralogisch Laboratorium annex museum. In 

1962 is het Kort Levendaal gedempt.  

 
 
Gezien vanaf de Steenschuur, met rechts het Kruytschip en in midden het 
voormalige Leefsteenbruggetje en het toen nog niet gedempte Kort 
Levendaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de jaren zeventig is een groot deel van de bebouwing ten oosten van de historische Garenmarkt 

gesloopt. Ook de Oostelijke wand van de Garenmarkt sneuvelde. De aldus ontstane vrijgekomen 

ruimte is vervolgens gebruikt als parkeerplaats, die nu wordt aangeduid als Garenmarkt. Dat is dus 

iets anders dan de historische Garenmarkt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Historische Garenmarkt, gezien vanaf Raamsteeg, met links de Meisjes-HBS; 

rechts de panden aan de Oostzijde die zijn gesloopt ten behoeve van parkeren 

en op de voorgrond Sonja als tweede van links 
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Luchtfoto uit ca. 1970: parkeren op grotendeels gesloopte bebouwing 

en op het gedempte deel van het Levendaal 

 

 

 

 

 
De ontwikkelingen van het plangebied in de twintigste eeuw 
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Fysieke uitgangspunten als de parkeergarage gereed is  
 

Het plangebied voor het plein is de trapezevormige ruimte tussen de Raamsteeg, Korevaarstraat, 

Levendaal (langs de synagoge) en Garenmarkt (parallel aan het Kruytschip).  

 

 

De ondergrondse parkeergarage 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contour van garage; rechts onder in- en uitgang aan Korevaarstraat Als de ondergrondse garage klaar is: links boven in- en 
uitgangsgebouw; rechts gehandhaafde bomen op historische 
Garenmarkt 

  

 In parkeergarage komen 425 plaatsen ( op plein was plaats voor 130 auto’s); en in de Hoogvliet-
garage blijven 340 parkeerplaatsen.  

 De in – en uitrit van de garage komt op de Korevaarstraat ( er kan langs worden gereden door 

bewoners en voor bevoorrading) 

 Het toegangsgebouw voor de garage komt te staan op de hoek Korevaar – Raamsteeg 

 Eén klein, laag gebouwtje (tegenover het Kruitschip) zal als nooduitgang gaan functioneren 

 Op het dak van de garage komt een deklaag met grond, geschikt voor bomen. 

 

Stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente 

 Terugbrengen van de historische structuur. d.w.z. respect voor het trapezevormige bouwblok; en 

‘Leids palet’ voor openbare ruimte  

 Het Kort Levendaal is alleen nodig voor lokaal verkeer. 

 Er hoeven geen voorzieningen voor doorgaand verkeer langs het plein te worden getroffen 

 De bomen op de historische Garenmarkt, ook langs het Kruitschip, worden gehandhaafd. 

 
Bestuurlijke uitgangspunten gemeente 

 In november 2012 heeft de raad het structuurplan ‘Verder met binnenstad’ vastgesteld met 
daarin de bepaling dat op de Garenmarkt een aantrekkelijk plein moet komen voor de 
binnenstad; voor evenementen; met groen en terrassen; en dat “parkeren op maaiveld zoveel 
mogelijk moet worden teruggedrongen”.  

 In november 2013 heeft de raad er op initiatief van o.a.D’66, PvdA en Groen Links in een motie 
op aangedrongen dat de gemeente in overleg met de omwonenden, ondernemers en andere 
direct belanghebbenden een plan zal maken voor een mooi plein op de Garenmarkt  
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 Begin juli 2017 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin het college 

wordt verzocht een plan te laten ontwerpen voor een plein dat “een groene en 

klimaatbestendige inrichting van de Garenmarkt” moeten leveren. En voorts dient bij het 

ontwerp beseft te worden dat “geparkeerde auto’s geen bijdrage leveren aan de kwaliteit van de 

openbare ruimte”.  

 

De toekomstige functies van het plein  

In vele gespreken en enkele bijeenkomsten met de buurtbewoners en andere belangstellenden zijn 

we het eens geworden over de volgende uitgangspunten voor wat betreft de functie van het plein: 

 Het plein moet kwaliteit toevoegen aan de buurt. Het zal dus vooral een verblijfsfunctie moeten 
krijgen: Een plein om prettig te vertoeven; te zitten; te spelen; en om elkaar te ontmoeten. 
Vergelijkbaar met het van der Werfpark. 

 Maar het plein zal ook kwaliteit moeten toevoegen aan de binnenstad. Het zal een fraaie start 
moeten zijn voor een centrumbezoek en het zal geschikt moeten zijn voor kleinschalige 
evenementen, zoals bijv. voor concerten, samenzang en culinaire evenementen. 

 Met het oog op dat laatste zal een stevig pleinmanagement nodig zijn voor een zodanige 
programmering van activiteiten op het plein dat hinder voor de buurt wordt voorkomen ( door 
grenzen te stellen aan grootte, geluidsbelasting, aantal en duur van evenementen en andere 
activiteiten op het plein).  
 

De uitgangspunten voor het ontwerp van het plein 

De werkgroep stemt graag in met de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente. 

 Ook wij zijn van mening dat een mooi plein alleen mogelijke is zonder parkeren op maaiveld 

 en dat laden en lossen moet worden toegestaan. 

 We hechten zeer aan het accentueren van de vorm van de historische Garenmarkt (van 

Hoefstraat tot en met Kruitschip) 

 Ook pleiten we er voor dat de historie van deze monumentale plek wordt weerspiegeld in de 
aankleding van het plein.  

 Verder achten wij een verbetering nodig van de verkeerscirculatie rond het plein. 

 Ook stellen we voor dat op het plein een of omliggende straten een bijdrage wordt geleverd aan 
het stallen van fietsen van omwonenden.  

 
Parkeren door omwonenden 
De werkgroep pleit er voor dat de omwonenden hun auto’s tegen vergunninghouders-tarieven 
kunnen parkeren in de ondergrondse parkeergarage. 
 
 

Van schetsen tot modellen 

In februari presenteerde de werkgroep haar eerste schetsen voor het nieuwe plein:  

 Een idee voor voortzetting Van der Werfpark.  

 Een klein buurtplein met afscheiding van de historische Garenmarkt door bijv. een Janusgebouw; 

en met een afscheiding aan de Korevaarstraat-zijde. 

 Een groot plein tot aan alle wanden. 

Ook werden enkele ontwerpen voor historische elementen zoals een poort en buste van Thorbecke 

en penningen in steen/ceramiek gepresenteerd.  
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Voor die ideeën bestond toen een groot draagvlak en dus ging de werkgroep deze schetsen 

uitwerken. Daarbij kregen we hulp van het stedenbouwkundige bureau VVHK ( Ronald Knappers, 

Thomas Gillet en Allen Du) als cadeau aan de stad. Dat mondde uit in vijf modellen, die we 29 juni jl. 

presenteerden op een bijeenkomst in Sijthoff.  

In de hieronder kort samen gevatte modellen worden telkens andere accenten gelegd. Die modellen 

tonen allemaal aan hoe fraai het plein kan worden als er maar niet geparkeerd gaat worden op het 

maaiveld. 

 

Model Stedelijk park 

 

 
Dit model levert een substantiële uitbreiding van stedelijke groen door een voortzetting van het Van 

der Werfpark met grote groene ruimtes, voorzien van allerlei (zit-)elementen tot aan een fraaie 

groene afscheiding aan de Korevaar-zijde. Het levert een grote bijdrage aan de verkoeling en 

klimaatadaptatie. Maar is de historische Garenmarkt voldoende herkenbaar? Ook zijn er vragen te 

stellen over de autobereikbaarheid van de buurt. 

Stadsplantsoen 
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Het stadsplantsoen voegt veel groen op buurtniveau toe door flinke vlakken gazon en een zanderig 

veldje. Er past een fraaie fontein in en het voormalige Kort Levendaal wordt een flaneergebied. Of 

moet die gracht weer worden open gegraven? 

Archeologisch plein 

 

 
In dit model worden de historische lijnen van het bouwblok letterlijk gevolgd. Het Kort Levendaal 

wordt hersteld door een ‘waterelement’ en ter accentuering van de historische Garenmarkt komt 

een Pergola of een ‘Janus-gebouw’. Maar hoe kan worden voorkomen dat de kopse kanten van zo’n 

gebouw lelijk worden en het zicht op de fraaie Kruitschip-wand wordt ontnomen? En kan de horeca 

aan de plein-zijde van het gebouw niet beter aan de Korevaar-zijde worden gesitueerd? Of helemaal 

geen horeca?  

 

Stenen plein 

 

 
Een stenen plein biedt een maximaal flexibele ruimte, die wordt verfraaid door mooie bestrating en 

verplaatsbare bomen. Maar het zal geen bijdrage leveren aan de ‘klimaat-adaptatie’ en aan het 
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tegengaan van oververhitting van de stad. Een ander bezwaar tegen dit model is dat het 

grootschalige evenementen mogelijk maakt. 

 

Groen stadsplein: gemengd model 

 

 
 

In dit model zijn veel van onze wensen terug te vinden: Er is respect voor de historische structuren 

(Garenmarkt en Kort Levendaal); er zijn veel duurzame groene ruimtes met zit- en speelelementen; 

aan de Korenvaar- zijde onttrekt een bomenrij het zicht op Hoogvliet en tegenover de Synagoge 

komt een mooi driehoekig pleintje met een fraaie boom of een standbeeld.  

We hopen dat deze modellen een belangrijke rol zullen vervullen in de officiële planvorming. 

We zullen blijven nadenken over een goede naam voor het plein. Wordt ’t het Thorbeckeplein, het 

Raamplein of de Oosterlingenplaats? 

 

De Werkgroep ‘Plein aan de Garenmarkt’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

September 2017 

De Werkgroep Plein aan de Garenmarkt 

van de vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West 

 

Huub Frencken, Hans Brussee, Frank Mulder, Jan Pieters en Sonja Wagemans  
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