
Eind september zal worden 
gestart met het project dat ligt 
tussen de Breestraat, Mosterd

steeg en Botermarkt. Het nieuwe hof 
met het monumentale pand Maison 
Zurloh als blikvanger, beslaat  
20 panden en zal onderdak gaan  
bieden aan o.a. een Albert Heijn  
vestiging, 25 woningen en een open
bare ondergrondse fietsenstalling. 

Eigenaar en ontwikkelaar Johan 
Oudendal (Oudendal Groep), is  
content dat na jaren voorbereiding 
nu eindelijk kan worden aangevan
gen met de bouw: “Het ontwerp en 
de uitstraling van het Hof van  
Zurloh sluiten goed aan op de histo
rische allure van de Breestraat. We 
kiezen voor een combinatie van  
winkels op de begane grond met 
woningen erboven, net als dat vroe
ger het geval was in de Breestraat. 
Dat brengt levendigheid en sociale 
controle.” Het voormalige 

pand van Maison 
Zurloh zal - met 

instandhouding van 
de gevel - volledig wor-
den herbouwd en een 
filiaal van Albert Heijn 
gaan herbergen. Ver-
der wordt een aantal 
beeldbepalende pan-
den gerestaureerd,  
t.w. Breestraat 128, 136, 
138 en 140 en Boter-
markt 16 en 19. Een 
aantal panden aan de 
Mosterdsteeg dat in 
zeer slechte staat is 
wordt afgebroken, net 
als een aantal vervallen 
panden in het midden 

van het bouwblok die 
nu aan het oog onttrok-
ken worden.
Boven Albert Heijn 
komen appartemen-
ten en op het dak 
wordt een nieuw hof-
je gebouwd met 25 
woningen. Voordat met 
de bouw kan worden 
begonnen zal er een 
verdiepte fietsenkelder 
voor 425 fietsen wor-
den gerealiseerd. Een 
deel van deze stalling 
is bestemd voor vas-
te gebruikers, waaron-
der de bewoners van 
de nieuwe woningen. 
Daarnaast is de fiet-

senstalling bedoeld 
voor bezoekers van de 
binnenstad. Hiermee 
wordt het tekort aan 
stallingsruimte voor 
fietsen in dit deel van 
het centrum opgelost. 
De entree van de hof-
woningen is via een 
portiek in de Mosterd-
steeg. De entree van 
de fietsenstalling is in 
de Breestraat. Door de 
ingang van de wonin-
gen in de steeg te plaat-
sen ontstaat er meer 
loopverkeer en daar-
mee meer veiligheid en 
levendigheid. 

Nieuw hofje in 
Leidse binnenstad
Bouw start eind september

Het 
plan

In deze eerste maandelijkse 
nieuwsbrief willen we bewo-
ners en ondernemers uit de 
omgeving graag informeren 
over de bouw van het  
Hof van Zurloh.

UITNODIGING
Graag nodigen we u uit voor 
de eerste informatiebijeen-
komst op maandagavond  
28 september a.s.  
van 19.30 tot 20.30 uur. 
I.v.m. coronamaatregelen is 
aanmelden voor de  
bijeenkomst noodzakelijk: 
hofvanzurloh@ 
oudendalgroep.nl  
Locatie: Oudendal Groep, 
Haagweg 13A, Leiden.
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Dat betekent concreet het  
volgende voor eind september  
tot ca. half november:

 Het trottoir op de Breestraat tus-
sen nummer 128 en 142 wordt tij-
delijk afgesloten d.m.v. een bouw-
hek. Na begin november komt er 
gedurende de gehele verdere bouw 
een overkapping en kan het trot-
toir gewoon worden gebruikt door 
voetgangers. In de Mosterdsteeg en 
Botermarkt komen er tot november 
geen steigers. 

 Tijdens de sloop- en bouwwerk-
zaamheden zullen alle woningen en 
winkels te allen tijde bereikbaar zijn. 

 Omdat voor het bouwverkeer 
geen gebruik kan worden gemaakt 
van de Breestraat zal het transport 
via de Korevaarstraat, ’t Gangetje 
en de Botermarkt verlopen. Op de 
Botermarkt is een tijdelijke onthef-
fing gegeven voor tweerichtingsver-
keer. 

 In de gevel van het pand aan de 
Botermarkt 16 zal de toegang tot de 
bouwplaats worden gemaakt. De 
ingang wordt aan beide zijden met 
hekken afgeschermd. De bouwplaats 
ligt achter de gevel van Botermarkt 
16 en zal niet zichtbaar zijn vanaf de 
straat. Op de eerste verdieping van 

het pand zal de bouwkeet komen.
 Het bouwtransport zal zoveel 

mogelijk plaatsvinden tussen 07.00 
en 09.00 uur, voordat de winkels 
opengaan. Op woensdag zal er geen 
transport zijn i.v.m. de weekmarkt. 

 Vanwege de verkeersveiligheid 
zal het bouwverkeer op de  
Botermarkt altijd worden begeleid 
door twee verkeersbegeleiders. Om 
overlast te beperken zal het laden en 
lossen van de vrachtwagens zoveel 
mogelijk op de bouwplaats zelf 
gebeuren, achter de gevel van  
Botermarkt 16. 

 Om overlast te voorkomen zullen 
vrachtwagens niet staan wachten op 
de Botermarkt. Zij verzamelen zich 
op een ‘transporthub’ aan de rand 
van de stad en komen pas na afroep 
naar de bouwplaats.

Voor opmerkingen of klachten over de 
bouw houdt uitvoerder Kenny van der 
Pouw Kraan van Van Diemen Sloop-
werken elke werkdag spreekuur van 
12.30 uur tot 13.00 uur in de bouwkeet 
op Botermarkt 16.
Bij Oudendal Groep is projectleider Jan 
van Maanen aanspreekpunt:  
jan.vanmaanen@oudendalgroep.nl,  
tel. 06-21285250. 

Oudendal Groep 
Haagweg 13A  
2321 AC Leiden  
hofvanzurloh@oudendalgroep.nl 
www.oudendalgroep.nl/ 
hofvanzurloh 
tel. 071-2073230 

PLANNING 

Eind september zal Van Diemen 
Sloopwerken uit Leiden starten 
met de voorbereidingen, waar

onder het inrichten van de bouw
plaats en het afzetten van het bouw
gebied met hekken. Dit zal ongeveer 
twee weken duren. In de 4 weken 
daarna zullen de omringende pan
den worden gestabiliseerd, waarna 
het sloopwerk zal starten dat  
ca. 12 weken in beslag zal nemen.  
Vervolgens zal de bodem worden 
gesaneerd, damwanden geplaatst 
en een bouwput worden gegraven.  
 
Na deze eerste fase zal de tweede 
fase van start gaan die bestaat uit 
het realiseren van de nieuwe wonin
gen, de fietsenstalling en het renove
ren van de panden die behouden 
blijven. Hiervoor is een samenwer
kingsovereenkomst gesloten met  
aannemingsbedrijf Regiobouw  
Haarlemmermeer. De totale bouw 
zal ca. 2 jaar in beslag nemen. 

Maison Zurloh 
was een van de  
eerste Leidse  
confectiewinkels 
en bestemd voor 
‘dames van stand’. 
De familie Zurloh liet 
het pand in 1909  
bouwen en woon-
de zelf boven de 
winkel. 
In 1970 sloot Zurloh 
de winkel en kwa-
men er huurders in 
waaronder Zeeman.

Bouwen in de binnenstad lukt helaas niet zonder overlast. Ook de 
sloop- en bouwwerkzaamheden voor het Hof van Zurloh zullen 
niet onopgemerkt blijven. We zullen er echter alles aan doen om 
de overlast zoveel mogelijk te beperken zodat het gebied rondom 
de bouwplaats zo normaal mogelijk blijft functioneren.

Wat gaat u merken?

Elke drie maanden zal een  
informatiebijeenkomst worden 
georganiseerd voor bewoners en 
ondernemers uit de directe om
geving. Tevens zal er maandelijks 
een nieuwsbrief worden gestuurd 
waarin een update wordt gege
ven van de bouw en de komende 
werkzaamheden. 
Schrijf u in voor de digitale 
nieuwsbrief op: 
www.oudendalgroep.nl/ 
hofvanzurloh

INFORMATIE
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