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Nieuwsbrief 22   30 augustus 2019 
 
 

Diogenes zoekt een nieuw bestuurslid 
 
De Stichting Diogenes Leiden restaureert en onderhoudt monumenten in Leiden. Een van de bestuursleden 
heeft vanwege andere drukke werkzaamheden afscheid genomen. In verband hiermee zoekt het bestuur 
een nieuw collega-bestuurslid. 
 
Te verwachten is dat het nieuwe bestuurslid, net als het vertrokken lid, secretaris van het bestuur zal 
worden. In die functie staat het bijdragen aan het algemene beleid van de stichting voorop. De klassieke 
secretariële werkzaamheden vormen een beperkt onderdeel van de taak. 
 
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, bouwkundige zaken, de 
relatie met de huurders, communicatie en publiciteit en het uitkijken naar en het voorbereiden van nieuwe 
projecten. Overleg binnen het bestuur vindt niet alleen plaats in vergaderingen. Er wordt ook veel 
uitgewisseld en afgestemd via e-mail. Het is gewenst dat bestuursleden ook af en toe overdag tijd hebben. 
 
Van het nieuwe bestuurslid wordt affiniteit met monumenten verwacht. Bestuurlijke ervaring wordt op prijs 
gesteld. Een praktische, coöperatieve instelling is belangrijk. Huurders van Diogenes komen niet in 
aanmerking voor het bestuurslidmaatschap.  
Reacties van zowel vrouwen als mannen zijn welkom. 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 11 
september een mail te sturen aan de voorzitter, Laurens Beijen (voorzitter@diogenes-leiden.nl). Hij is ook 
graag bereid om telefonisch (06-44050728) of per mail verdere informatie te geven. 
 
 

14 en 15 september: kom ook kijken bij Hogewoerd 63 
 
Op zaterdag 14 en zondag 15 september staat Leiden weer in het teken van de Open Monumentendagen 
(let wel: zaterdag van 12 tot 17 uur, zondag van 10 tot 17 uur). 
Naast veel bekende monumenten die bijna ieder jaar op het programma staan doen er dit jaar ook weer 
allerlei andere monumenten mee. Voorbeelden zijn het voormalige café Neuf (Breestraat 107), het kegelhuis 
van Amicitia (2e Binnenvestgracht 19), café de Bonte Koe (Hooglandsekerkchoorsteeg 13), de eerste Leidse 
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gymnastiekschool (Pieterskerkgracht 7), de Engelberthahoeve (Hoge Morsweg 140), de Maria 
Middelareskerk (Rijndijk 283), en natuurlijk het Piet Paaltjenshuis (Hogewoerd 63). 
 
In de vakantietijd heeft de verbouwing van Hogewoerd 63 tijdelijk stilgelegen. Sinds 26 augustus wordt er 
weer hard gewerkt. 

 
Hierboven links twee foto’s uit eind juli toen de achtergevel nog niet gestuukt was. Daarnaast twee foto’s uit 
eind augustus na het stuken van de achtergevel en het bijwerken van de zijgevel. 

 
Links het trapgat gezien van de eerste verdieping naar beneden. Op de rechterfoto is ook de tijdelijke trap 
van de eerste naar de tweede verdieping te zien. 
In de eerste week van september zullen de definieve houten trappen worden geplaatst. 

 
Links de toekomstige slaapkamer op de zolderverdieping, gezien vanaf de achterkant, met een doorkijkje 
naar de voorkant van de zolder waar de badkamer komt. Rechts een blik in die toekomstige badkamer.  
Het bovenste deel van de voorgevel is erg slecht. Na de Open Monumentendagen zal eerst de ijzeren balk 
boven de winkelpui worden vervangen. Daarna zal de topgevel opnieuw worden opgemetseld.  
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Diogenes verduurzaamt panden 

Het afgelopen halfjaar heeft Diogenes weer een paar stappen gezet bij de verduurzaming 
van de panden. Er is nu voor een drietal panden een maatwerkadvies van Erfgoed Leiden 
en Omstreken: voor de Latijnse School, Nieuwstraat 49/51 en Hogewoerd 32. Omdat er 
sprake was van een mutatie en een geplande vervanging van de ketel konden op de 
Nieuwstraat al gelijk een paar adviezen worden uitgevoerd. Er is gekozen voor een 
moderne ketel, de Remeha Tzerra Ace. Deze ketel is standaard voorbereid op slim 
koppelen met duurzame technieken zoals zonlichtsystemen en warmtepompen. In de 
toekomst kan aansluiting daarop een volgende stap zijn. 
In diverse woningen is bij de vervanging van keukens overgestapt van gas naar 
inductiekoken. 
In een aantal panden is de verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes nu vervangen 
door ledverlichting. Daarmee wordt zo’n 80% op het elektriciteitsgebruik bespaard: 
voordelig en duurzaam.  
In het najaar als het wat kouder is gaat Diogenes weer verder met het maken van 
warmtescans om te bepalen waar nog beter koudelekken aangepakt kunnen worden. Voor 
de winter is het voor huurders ook interessant om radiatorfolie achter de verwarming te 
plakken. 

 
 

Een misverstandje over 
stadsherstel in Leiden 
 
In het Leidsch Dagblad van 6 augustus 
werd verteld dat Stadsherstel Amsterdam 
de historische Engelbertha Hoeve aan de 
Hoge Morsweg gaat restaureren. Dat is 
natuurlijk prima. Hoe meer aandacht er is 
voor het behoud van monumenten in 
Leiden, hoe beter. 
 
Maar vreemd genoeg stond in het kranten-
bericht dat Stadsherstel dat wil doen omdat 
er in Leiden geen stadsherstelorganisatie 
is, terwijl er wel panden zijn die gered, 
gerestaureerd of herbestemd moeten 
worden.  
Het Leidsch Dagblad had die passage 
ontleend aan de website van  
Stadsherstel Amsterdam. Op die website 
stond zelfs dat de gemeente Leiden bij 
Stadsherstel had geïnformeerd of die 
instelling zich wilde inzetten voor het 
behoud van het monumentale pand. 
 
De misverstanden zijn gelukkig rechtgezet. 
Gebleken is dat Stadsherstel Amsterdam 
niet benaderd is door de gemeente Leiden, 
maar door een aannemersbedrijf. De 
website van Stadsherstel is aangepast. 
De Stichting Diogenes Leiden gaat gewoon 
door met haar werk en bouwt dat waar 
mogelijk verder uit. Diogenes wenst 
Stadsherstel Amsterdam ook veel succes. 
 
 

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.  
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