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De gotische Hooglandse Kerk. Centrale hal Naturalis. Standbeeld Rembrandt van Rijn.

LEIDEN
Grachtjes, hofjes, molens en een oude stadspoort. In de ‘sleutelstad’ Leiden is  
het heerlijk struinen door het oude centrum en sluit je af met een drankje in een 

café, verstopt in een steegje. 

Leiden heeft in totaal 
28 kilometer aan 
grachten en singels.

Tekst Marianne Wilschut | Foto’s Nationale Beeldbank, Shutterstock, ANP, e.a.



 botanische tuin van Neder-
land. De Hortus Botanicus 
Leiden werd in 1594 inge-
richt door Carolus Clusius 
(1526-1609) als tuin voor 
onderwijs en onderzoek. 
 Clusius kweekte hier de 
eerste grote collectie tulpen 
van Europa, de bloem die 
uitgroeide tot ons nationale 
symbool. Naast tulpen groei-
en in de hortus bijzondere 
planten als de reuzenwater-
lelie en de reuzenaronskelk. 
www.hortusleiden.nl
 
 12.00  Wetenschap
Einsteins wasbak
Wie meer wetenschaps-
geschiedenis van de stad wil 
opsnuiven, kan richting het 
Oortgebouw aan de Niels 
Bohrweg afreizen. Daar 
hangt in de Sitterzaal de was-
bak van Albert Einstein, een 
erfstuk van het natuurkundig 
laboratorium.  
Begin vorige eeuw trok dat 
laboratorium beroemde  
 fysici als Hendrik Lorentz en 
Albert Einstein. Deze genie-
en wasten het krijt van hun 
handen in de wasbak in het 
lab. Als er geen college wordt 
gegeven, mogen geïnteres-
seerden een kijkje nemen in 
de Sitterzaal. 
www.universiteitleiden.nl

 12.30  Koffie
Madame Marie’s 
appeltaart
In de Kloksteeg, een van de 
mooiste straatjes van het 
oude centrum, zit het knusse 
koffiehuis Madame Marie 
verscholen. Een kleine reis 
terug in de tijd, begeleid door 

de geur van zelfgemaakte 
 appeltaart. De eigenares 
heeft alle authentieke details 
in het 17de-eeuwse pandje 
zo goed mogelijk bewaard. 
www.instagram.com/ 
madamemarieleiden
 
 14.00  Museum
In het spoor van de 
Pilgrims
De Pilgrim Fathers, die 
op het schip Mayflower in 
1620 naar Amerika voeren, 
worden gezien als de grond-
leggers van de Verenigde 
Staten. Voordat zij Plymouth 
Colony stichtten, brachten 

zij twaalf jaar in Leiden door, 
vrij van religieuze vervolging 
door de Engelse kroon. Het 
Leiden American Pilgrim 
Museum, een van de kleinste 
musea van Nederland, toont 
hoe de Pilgrim Fathers hier 
leefden.  
www.leidenamerican
pilgrimmuseum.org
 
 16.00  Wandelen
Mysterieuze kerkruïne
Wie meer van mysterieuze 
plekken en historische land-
goederen houdt, kan de 
wandel route Groene Wissel 
15 volgen. Deze wandeling 
door de Leidse Hout en de 
landgoederen Oud-Poelgeest 
en landgoed Huys te 

 09.00  Handtekening
Zweetkamertje
Universiteit Leiden staat bol 
van de tradities. Een daarvan 
is het zetten van je hand-
tekening na het behalen van 
je bul in het beroemde zweet-
kamertje in het Academiege-
bouw aan het Rapenburg. In 
deze ruimte hebben bekende 
Leidse alumni als de konin-
ginnen Beatrix en  Juliana, 
koning Willem-Alexander 
en ‘Soldaat van Oranje’ Erik 
Hazelhoff-Roelfzema hun 
handtekening op de muur 
gezet. Daarnaast lieten ook 
prominenten als koningin  
Wilhelmina, Winston 
Churchill en Nelson Mandela 
er hun naam achter nadat 
zij een Leids eredoctoraat 
 ontvingen. 
www.universiteitleiden.nl
 
 10.30  Hortus
Bakermat van de tulp
Om de hoek bij het Acade-
miegebouw ligt de oudste 
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DAG 1

Het beroemde zweetkamertje.

De Sterrenwacht bij de Hortus.

Leiden American Pilgrim Museum.

REMBRANDT

❶ 
Op 15 juli werd 
Rembrandt in 
1606 geboren; 
op zijn 25ste 

vertrok hij naar 
Amsterdam. De 

Young Rem-
brandt Studio 

geeft een inkijk-
je in het leven 
van de jonge 
Rembrandt.

❷ 
De Rembrandt-
wandelroute 

komt o.a. langs 
zijn geboorte-
huis, het atelier 

van zijn leer-
meester  

Jacob van  
Swanenburg en 

de  Latijnse 
School, waar  

Rembrandt van-
af zijn 7de naar 

school ging.

❸
In Leiden  

produceerde  
Rembrandt al 

meer dan veer-
tig schilderijen. 
Sommige han-
gen in  Museum 
De  Lakenhal. 

www.leiden.nl/
jongerembrandt

▶
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TREKVAART-
ROUTE

Wie liever 
fietst dan 

winkelt, huurt 
een (ov)-fiets 
om de Trek-

vaartroute te 
peddelen. 

Trekschuiten 
waren hét 
openbaar 

vervoermid-
del van de 

17de eeuw. 
Leiden en 

Oegstgeest 
vormden een 

belangrijk 
knooppunt in 

het 
trekschuiten-

netwerk. 
De 18,5 kilo-
meter lange 
Trekvaart-
route door 
Leiden en 

Oegstgeest 
voert langs 
historische 

waterwegen 
en geeft een 
leuk beeld 
van de stad 
en omme-
landen.  

www.fiets-
netwerk.nl

 Warmont komt onder  andere 
langs een mysterieuze 
kerkruïne. Een route die laat 
zien dat de Randstad ook een 
groen en mysterieus tintje 
heeft.  
www.wandelzoekpagina.nl

 23.00  Hotel
Slapen in een oude 
kazerne

Boutique Hotel d’Oude 
Morsch is een historisch, 
maar toch eigentijds hotel 
in het centrum van Leiden. 
Het zit in het voormalige 
wachtgebouw van de kazerne 
en kijkt uit op de replica van 
de molen van Rembrandts 
vader en de Morspoort, een 
historische stadspoort.  
Alle achttien kamers zijn 
verschillend en ademen veel 
sfeer.  
www.boutiquehoteldeoude-
morsch.nl 

DAG 2
 09.30  Wandelen
Leidsche Hout en oude 
binnenstad
Een mooi begin van de 
ochtend is de wandelroute 
Groene Wissel 467. Deze 
route begint bij het moderne 
Leiden met onder andere het 

Bio Science Park en komt 
via stadspark De Leidsche 
Hout en de Kikkermolen in 
de middeleeuwse binnenstad 
met zijn hofjes en het ge-
boortehuis van Rembrandt. 
www.wandelzoekpagina.nl
 
 10.00  Museum
Van onschatbare 
waarde
Tussen de vele musea 
die Leiden rijk is, springt 
 Naturalis eruit. Hierin staat 
de rijkdom van de natuur 
centraal. Je kunt er kennis-
maken met T. rex ‘Trix’ en 
bijzondere wetenschappe-
lijke verzamelingen bekijken. 
Vanwege het tweehonderd-
jarige bestaan zijn in de 
tentoonstelling Van onschat-
bare waarde 25 topstuk-
ken uit de collectie voor het 
eerst, of sinds lange tijd, te 
bewonderen, waaronder de 
originele Darwinvinken en 
de Diepenveen-meteoriet.
www.naturalis.nl

 
 13.00  Lunch
Thee van de smid
In de Knotterpolder in pol-
derpark Cronesteyn heeft 
een voormalige smid een 
theehuis geopend met ruimte 
voor cultuur en vertier. Zo 
kun je er een smeedwork-
shop volgen en zijn er 

 wisselende exposities te zien. 
Ook buiten zijn verschillende 
permanente kunstwerken 
te zien van o.a. Izaak Zwart-
jes en Merijn Tinga. In de 
natuurspeeltuin kunnen 
kinderen slootjespringen en 
bungelen aan touwbruggen. 
www.detuinvandesmid.nl
 
 15.00  Winkelen
Neushoorn te koop

Ligt daar nou een echt neus-
hoornjong in de etalage? 
In Wonderful Nature in de 
Breestraat vind je bijzondere 
cadeaus en woonaccessoires 
die iets met de natuur heb-
ben. Deze ‘verwonderwinkel’ 
verkoopt schelpen, minera-
len en edelstenen, keramiek, 
planten én opgezette tijgers, 
vogels en vlinders. Volgens 
de eigenaren komen deze 
beschermde dieren van 
dierenparken, kwekers of 
particulieren en zijn ze een 
natuurlijke dood gestorven. 
Andere bijzondere boetiek-
jes, zoals Yoga Specials, een 
winkel gespecialiseerd in 
yoga, zijn te vinden langs de 
Struinroute, een route door 
de pittoreske stegen van het 
Pieterskwartier met bijzon-
dere kleine winkels en gezel-
lige cafés en restaurants.
www.wonderfulnature.nl, 
www.leidenshopping.com ▪

Boutique Hotel d’Oude Morsch.

Tyrannosaurus Rex in Naturalis.

Wonderful Nature.


