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Nieuwsbrief 14   23 november 2017 
 
 

Diogenes zoekt een nieuw bestuurslid 
 
Binnenkort ontstaat er een vacature in het bestuur van de Stichting Diogenes Leiden. Een van de 
bestuursleden zal na een lidmaatschap van zeven jaar afscheid nemen. In verband hiermee is het bestuur 
op zoek naar een nieuw lid. 
 
Het is de bedoeling dat het nieuwe bestuurslid, net als het vertrekkende lid, deel gaat uitmaken van de 
bouwcommissie. Die commissie overlegt zes tot acht keer per jaar met de onderhoudscoördinator over het in 
goede staat houden en verder verbeteren van de panden van Diogenes. 
 
Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij actief meedenken over het werk van de stichting als geheel. 
Daarbij komen allerlei aspecten aan de orde, zoals de financiën van de stichting, de relatie met de huurders, 
communicatie en publiciteit en het uitkijken naar nieuwe projecten. Overleg binnen het bestuur vindt niet 
alleen plaats in vergaderingen. Er wordt ook veel uitgewisseld en afgestemd via e-mail. 
 
Voor deze functie is een bouwkundige achtergrond niet noodzakelijk. Affiniteit met monumenten is wel 
gewenst. Een praktische, coöperatieve instelling is belangrijk. Bestuurlijke ervaring wordt op prijs gesteld.  
In verband met de huidige samenstelling van het bestuur wordt met extra belangstelling uitgezien naar 
reacties van vrouwelijke kandidaten. 
 
Informatie over de activiteiten en de organisatie van Diogenes is te vinden op de website en in het bijzonder 
op de pagina Informatie over Diogenes. 
 
Mensen die belangstelling hebben voor het lidmaatschap van het bestuur wordt verzocht om voor 10 
december contact op te nemen met de voorzitter, Laurens Beijen (laurens@beijen.net of 06-44050728). 
 
 

Het verval en het herstel van Lokhorststraat 18, 20 en 22 
 
Rond 1900 kocht de gemeente Leiden de panden 
Lokhorststraat 18, 20, 22 en 24 om ze te kunnen 
betrekken bij een eventuele uitbreiding van de 
toenmalige HBS aan de Pieterskerkgracht. Die 
uitbreiding kwam er niet. De toestand van de panden 
ging daarna sterk achteruit. Ze werden voornamelijk 
als pakhuis gebruikt. 
In 1952 werd nummer 24 gesloopt. In de jaren zestig 
wilde de gemeente ook de andere drie panden slopen 
voor de bouw van een cultureel centrum in het blok 
Pieterskerkgracht-Lokhorststraat-Schoolsteeg. Door 
het verzet van een groep betrokken burgers ging dat 
niet door. De drie panden bleven tegen de zin van de 
gemeente op de monumentenlijst staan. Een goed 
plan voor de restauratie bleef echter uit. Nadat in 
1973 de Stichting Diogenes Leiden was opgericht, 
slaagde die er in om de panden te restaureren. 
Op de pagina Lokhorststraat 18, 20 en 22 van de 
website van Diogenes staat een uitgebreider verhaal 
over de geschiedenis van deze huizen 
 

http://www.diogenes-leiden.nl/algemeen/informatie-over-diogenes/
mailto:laurens@beijen.net
http://www.diogenes-leiden.nl/de-andere-panden/lokhorststraat-18-20-en-22/
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Het restauratieplan voor Hogewoerd 63 ingediend 
 
De restauratie van Hogewoerd 63 is weer een stap 
dichterbij gekomen. Op 30 oktober heeft architect 
Marcel van Dijk de vergunningaanvraag ingediend bij 
de gemeente Leiden.  
Een van de elementen uit het restauratieplan is het 
herstel en het zo veel mogelijk in de oude staat 
terugbrengen van de winkelpui. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat er in plaats van de huidige grote 
etalageruit weer een tussenstijl met twee ruiten komt.  
Het pand krijgt alleen een woonfunctie. De begane 
grond wordt verdeeld in een hal aan de voorkant en 
een woonkeuken daarachter. Op de verdiepingen 
daarboven komen een woonkamer, twee slaapkamers 
en andere ruimtes. 
Het is de bedoeling om begin 2018 met de restauratie 
te beginnen. 
Meer over het restauratieplan staat op de website van 
Diogenes: Hogewoerd 63: het restauratieplan 
 

 

Inrichting van de tuin aan de Hogewoerd 
 
Op 30 oktober is gestart met de inrichting van de tuin 
achter de panden aan de Hogewoerd. Begonnen is 
met het weghalen van het puin en het verbeteren van 
de grond. De drie woningen krijgen eigen terrassen, 
die van elkaar gescheiden zullen worden door 
klimopheggetjes. In het gemeenschappelijke deel is 
een koningsleilinde geplant. 
Aan de kant van de Koenesteeg is een tijdelijke 
schutting geplaatst. Die schutting zal na de 
restauratie van Hogewoerd 63 worden vervangen 
door een stenen muur. Verder wordt de oude 
tuinmuur versterkt en verbeterd en wordt er een 
gemeenschappelijke fietsenstalling voor de bewoners 
van de woningen geplaatst. Na de restauratie van 
Hogewoerd 63 zal die woning eenzelfde terras met 
toegang tot het gemeenschappelijke deel krijgen. 
Foto’s en meer informatie staan op de website op de 
pagina Hogewoerd 59-61: foto’s uit november 2017. 
 
 

Het interieur van Nieuwe Rijn 74 
 
Het pand Nieuwe Rijn 74 omvat twee appartementen: 
74 en 74A. De woning met het huisnummer 74 bestaat 
uit de begane grond van het voorhuis en beide 
verdiepingen van het achterhuis. Nieuwe Rijn 74A 
beslaat de eerste en tweede verdieping en de zolder 
van het voorhuis. 
Begin november heeft nummer 74 nieuwe bewoners 
gekregen. Foto’s van het interieur van die woning zijn 
te zien op de pagina Nieuwe Rijn 74 van binnen. 

 
 

Reageren op de nieuwsbrief 
 
Als u wilt reageren op de nieuwsbrief, kunt u een mailtje sturen naar nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl. 
Dat adres kunt u ook gebruiken om u aan te melden of af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief 
of om een wijziging van uw mailadres door te geven. 

http://www.diogenes-leiden.nl/hogewoerd-59-63/hogewoerd-63-het-restauratieplan/
http://www.diogenes-leiden.nl/hogewoerd-59-63/hogewoerd-59-61-fotos-van-de-restauratie/november-2017/
http://www.diogenes-leiden.nl/de-andere-panden/nieuwe-rijn-74/nieuwe-rijn-74-van-binnen/
mailto:nieuwsbrief@diogenes-leiden.nl

