
	 	 Historie
	 	 Leiden

	 Roomburg	 Historie is een deelplan in de uitbreidingswijk Roomburg in de 
gemeente Leiden.

  De buurt dankt zijn naam aan de resten van een Romeins 
castellum die aan de oostzijde van het plangebied in de grond 
gevonden zijn, dáár waar in de toekomst het park Matilo 
aangelegd zal worden.

	 	 De verkaveling van Historie wordt bepaald door een hoofdstraat 
en twee dwarsstraten.

  In stedenbouwkundig opzicht wordt de buurt verder gekenmerkt 
door de duidelijke afgebakende randen die de grens vormt met 
de aansluitende gebieden én door de vier gesloten hoeken die 
beide zijden van de hoofdstraat markeren. De duidelijk 
afgebakende buitenranden dragen in belangrijke mate bij aan de 
eigen identiteit van Historie.
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De architectuur van het plan stelt zich dienstbaar op ten aanzien 
van de stedenbouwkundige opzet. Er zijn een beperkt aantal 
architectonische elementen ingezet waardoor de buurt een sterke 
architectonische eenheid is geworden. Het dakplan is het 
belangrijkste architectonische middel dat reageert op de 
verschillende facetten van het stedenbouwkundig plan, en dat 
tevens de samenhang tussen de verschillende bouwblokken 
realiseert. De woningentrees zorgen, door hun vormgeving en 
ritmiek, voor accenten in de straat die binnen het geheel de 
individuele woningen representeren.

	 overgangen	 De toegangen tot de buurt en de overgangen tussen hoofdstraat, 
parkeerhoven en woonerven worden gemarkeerd door 
architectonische accenten. 
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	 	 Ter plaatse van de hoofdstraat wordt de toegang naar de buurt 
gemarkeerd door een vernauwing van het profiel van de 
hoofdstraat. 	Vanaf de oostelijke en westelijke randen is de buurt 
toegankelijk voor langzaam verkeer. Bij de toegangen aan de 
westrand wordt het profiel van de dwarsstraten vernauwd door 
de uitbouwen van de eindwoningen.
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	 de stedelijke ruimten	 De geometrie van het dakplan, in combinatie met het verloop van 
de rooilijn versterkt de identiteit van de hoofdstraat. In het 
centrale deel van de straat wordt het straatprofiel verbreed en 
hebben de woningen grote dakoverstekken.

	 	
	 	 Op de kruispunten van de drie straten bevinden zich vier 

parkeerhoven voor elk 20 auto's. Hieraan zijn woningtoegangen 
en, op de verdiepingen, grote ramen gesitueerd om de sociale 
controle te waarborgen.

	 	 De vier autovrije woonerven hebben een intieme sfeer en  een 
eigen karakter, mede door de bestrating van gebakken klinkers 
die van gevel naar gevel loopt en door de dubbele rij bomen.
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	 	 Historie	
	 	 Agrippinastraat - Liviuslaan - Ovidiusstraat - Tacitiusstraat - 

Vergiliusstraat | Leiden

	 	 143 koop- en huurwoningen, w.o. 4 collectieve zorgwoningen
	 	 12.2000 
	 opdrachtgevers	 Portaal www.portaal.nl
	 	 Ymere www.ymere.nl
	 opdrachtgevers zorgwoningen	 Rijngeest groep www.rivierduinen.nl
	 	 Gemiva-SVG Groep www.gemiva-svg.nl
	 directie	 Portaal Vastgoed Realisatie www.portaal.nl
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten, Amsterdam
	 	 www.2xU.nl
	 medewerkers	 Moritz Bernoully, Esther Edelmann, Nadja Jeske, Peter 

Nagtzaam, Margriet van Amersfoort en Unger Beerends 	
	 stedenbouwkundig ontwerp	 Kuhus Forouzand, gemeente Leiden www.leiden.nl
	 adviseur constructie	 Adviesbureau Kaskon BV, Zoetermeer
	 adviseur bouwfysica	 Adviesburo Nieman, Utrecht www.nieman.nl	
	 adviseur installaties	 Vink Installatie Advies Centrum BV, Houten www.viac.nl
	 adviseur bouwkosten	 Van Voorden en De Groot Groep, Capelle aan den IJssel
	 	 www.vgg.nl
	 hoofdaannemer	 Heijmans IBC Bouw, Leiderdorp www.heijmans.nl
	 leverancier geprefabriceerde gevelelementen	 C. Tomaello B.V., Vlaardingen www.tomaello.nl
	 leverancier akpannen	 Dachziegelwerke Nelskamp, Schermbeck, Duitsland	
	 	 www.nelskamp.de
	 leverancier bakstenen	 CRH Kleiwarenbeheer bv, Neer www.crh-kleiwaren.nl
	 status	 Project opgeleverd maart 2007
	 impressies	 Floris visualisaties, Amsterdam www.floris-visualisaties.nl
 foto's Jan Derwig ©, Amsterdam
 luchtfoto Gemeente Leiden ©
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyBHkwS
	 publicatie	 Matilo - Rodenburg - Roomburg  ISBN 979-90-5997-115-8

	 	

	 	 Kengetallen
	 uitgegeven grond	 19.250 m2 
	 bebouwd oppervlak	 9.393 m2 
	 bruto vloeroppervlak	 27.100 m2 
	 aantal koopwoningen	 48 stuks, waaronder 2 collectieve zorgwoningen
	 gebruiksoppervlakte koopwoningen	 7.382 m2 
	 aantal sociale huurwoningen	 95 stuks, waaronder 2 collectieve zorgwoningen
	 gebruiksoppervlakte huurwoningen	 11.420 m2 
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