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14 dec. 2017 Raadscie. Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Leiden 

 

 

 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Mijn naam is Arie in 't Veld, ik woon vlakbij de Rembrandtbrug. 

Namens De Vrienden van de Rembrandtbrug ga ik in op drie kernpunten, 

vanwege het voornemen van het College om de witte brug bruin-met-zwart te 

schilderen: 

 

één  

De gemeente moet een vergunning aanvragen en een volwaardig 

inspraaktraject houden, als zij de beeldbepalende Rembrandtbrug, die in 

beschermd stadsgezicht ligt, wil overschilderen; 

 

twee 

De Rembrandtbrug is altijd wit geweest en moet wit blijven; 
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drie 

De door het College voorgestelde kleuren bruin met zwart zijn onjuist en 

ongewenst. 

 

Namens wie spreek ik? 

De Vrienden van de Rembrandtbrug bestaan uit buurtbewoners die houden 

van de witte Rembrandtbrug. Wij zijn blij dat de gemeente onze mooie buurt, 

en daarmee het historische karakter van de stad, zo goed onderhoudt. 

Inmiddels hebben zich via onze petitie en onze website rembrandtbrug.nl 700 

medestanders voor een witte brug bij ons aangesloten. Ook de twee 

buurtverenigingen aan weerszijden van de brug staan achter ons.  

Onder de medestanders zijn omwonenden, gebruikers van de brug, en 

ondernemers zoals winkeliers, horeca, huwelijksfotografen en toerisme-

bedrijven. De Raad en het College zijn van harte welkom om de 700 reacties in 

te zien. 

 

Ik licht onze drie kernpunten toe: 

 

één 

Door geen vergunning aan te vragen en elke bewonersparticipatie bij de 

besluitvorming af te wijzen, is de gemeente ernstig in gebreke gebleven. 

Wij voelen ons buitenspel gezet. 

Dat de adviezen die door vier instanties over de brug zouden zijn gegeven, niet 

openbaar zijn, maakt de kwestie extra pijnlijk. 

De wethouder heeft onze peiling onder 120 buren, van wie 95% voor wit 

stemde, in zijn brief van 5 oktober van tafel geveegd. 

De vergunningsplicht binnen het beschermd stadsgezicht is bovendien aan de 

laars gelapt. 
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twee 

Er bestaat pas een Rembrandtbrug sinds 1983, en deze is altijd wit geweest. De 

brug is veel minder dan 50 jaar oud en dus niet historisch. Voor 1983 heeft er 

ruim 160 jaar lang zelfs helemaal geen brug gelegen. Elke verwijzing naar 

'historische kleuren' gaat dus niet op. 

 

drie 

Uit het puur speculatieve taalgebruik in de nota van Erfgoed Leiden blijkt dat 

de kleur bruin, met kleurcode RAL 8004, willekeurig gekozen is. Nergens is een 

bewijs te vinden, dat deze kleur juist zou zijn. 

De kleuren bruin voor de brug en zwart voor alle leuningen zijn ongewenst 

doordat, zoals beelden aantonen, de zichtbaarheid van de brug sterk zal 

verminderen. De brug zal niet alleen 's avonds en 's nachts, maar ook overdag 

tegen het donkere water haar zichtbaarheid verliezen. Dit is ongewenst voor 

een door de gemeente én door talloze bezoekers veel-gebruikt beeldmerk voor 

de stad. 

 

Concluderend: 

De Vrienden van de Rembrandtbrug betreuren het dat wethouder Laudy niet 

doet, wat hij prominent op de website van de gemeente zegt: 

"samen met bewoners hun eigen buurt nog aantrekkelijker maken". 

Wij pleiten ervoor dat het huidige "zonder de bewoners hun eigen brug minder 

aantrekkelijk maken" snel wordt bijgesteld. 

 

Onze oproep aan u als leden van de Gemeenteraad is daarom: 

 

Beweeg het College ertoe, om de Rembrandtbrug én alle leuningen wit te 

houden. 
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Deze oproep steunt op de volgende bouwstenen: 

 

één 

De 700 steunbetuigingen van buren, sympathisanten en ondernemers, die zich 

uitspreken voor wit; 

 

twee 

De Rembrandtbrug is niet historisch en is altijd al wit geweest; 

 

drie 

In de huidige witte kleur is de Rembrandtbrug optimaal zichtbaar, en de brug 

blijft daardoor een stralend beeldmerk voor onze stad. 

 

Wij rekenen op uw inzet als volksvertegenwoordigers & wensen u veel 

wijsheid, en alle Leidenaars een witte Rembrandtbrug toe! 

Dank u wel. 
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