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Stad van Ontdekkingen
Leiden is door de eeuwen heen de stad van internationale
wetenschapsbeoefening op topniveau:
--- Veel toonaangevende ontdekkingen oorsprong in Leiden;
--- Leiden continueert haar rol in de wetenschapsbeoefening op
vrijwel alle gebieden, top-100 wereld, top-25 Europa;
--- Kenniseconomische potentie is groot > stedelijke dynamiek
--- Authentieke omvangrijke monumentale historische binnenstad
--- Rijkdom aan materieel en geestelijk cultureel erfgoed, 15
Nobelprijswinnaars

Stad toonde lange tijd weinig aandacht voor deze rijkdom en
zeker niet in de context van stadspromotie

Ook al zijn er in Leiden veel wereldberoemde ontdekkingen gedaan
En binnen- en buitenlandse encyclopedieën en reisgidsen er vol mee
staan
Toch leefde het niet voldoende, was het te weinig bekend
Terwijl we intussen al wel het motto Stad van Ontdekkingen hadden
Daarom deze ontdekkingen zichtbaar maken in de Route van Leidse
ontdekkingen >weer een extra impuls voor de stad:
versterking cultureel erfgoed
historie – nu
educatie en “verlichting”
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Nergens verloopt de overgang tussen leven en dood zo ongemerkt
als in Leiden
Tatjana Ehrenfest-Afanaesjeva

Bestuurskrachtmeting 2003 nog zeer negatief, complete revival & transitie zet door
maar is zeer recent

Stad moet dynamisch zijn, leven. City quality Leiden verbetert snel:
--- Sociaaleconomisch binnen top-5
--- Transitie: Science Park > 16 000 banen
--- Hotelcapaciteit ver5voudigd (Ibis, Hilton…), sinds kort congres
& convention centre tot 2000 deelnemers
--- Concurrerende aantrekkingskracht: winkels (Aalmarkt),
uitgaansleven, parkeergarages, musea (grondige renovaties),
na Amsterdam grootste historische binnenstad,
zeer actieve Leiden Marketing met 100 ‘ambassadeurs’
--- Singelpark
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Leiden heeft een gespleten ziel

Dynamisch:
Woon/werkstad, open, cultureel erfgoed (UNESCO) en
stedelijke voorzieningen trekken nieuwe bewoners,
bezoekers en congressen aan, allure, ambitieus, versterking
cultuur, innoverend, put your money where your mouth is

Behoudend:
Woon/slaapstad, naar binnen gericht en kneuterig, cultureel
erfgoed en stedelijke voorzieningen voor bewoners zelf, geen
tram, geen hoogbouw, werk buiten Leiden, cultuur buiten
Leiden, inkopen buiten Leiden
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Leidse paradox:
de stad is wat omvang betreft een provinciestad met een
teruglopende regionale centrumfunctie
maar door haar Universiteit en Science Park speelt de stad
tegelijkertijd met succes op een nationaal en internationaal
platform.
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