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2022ieBootje met, •1invennel dak

Wij boekten een rondvaart bij Boot-

jes en Broodjes. In de wintermaan-

den zijn hun rondvaarten overdekt,

met een ingenieus daksysteem dat

op en neer gaat, naargelang

de hoogte van de brug waar

~lponderdoor moet worden gevaren.

Blautvpuotsbrug 1 - bootiesenbroodjes.n1---''_..Well~lliap
•.-, j:2-

Mg-2,
De Nederlandse stad Leiden is een jaar langde E---__, --_-Europese stad van de wetenschap. Eindredacteur'., .____, „=. • ,.t--==-,,,...4:

d

Geertrui ging al even op verkenning langs de-': ---7

,.1.highlights voor al wie een nieuwsgierige geest heeft. - ,, --• • -- --,---= -. •..:: -.-1-7-7::• ,r,, . , -.. , ,,.._ ,,,,
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eiden is een echte meteen de juiste info te pakken.1— kennisstad. In 1575 Het eerste wat ons in de binnen-

werd de universiteitstad opvalt, zijn de vele grachten
er opgericht en daar- en singels, goed voor maar liefst
mee is het de oudste 28 kilometer en 87bruggen, Rembrandt
van Nederland. De waarvan de Koornbrugmet

W-. ia:i:rrie-7.77-41'" .j-,-It ,: 'i;ii.,',i...'.i.. .• . • ......,. ...... ..‘,. , :. . ._ .
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combinatie van talenten kennis overkapping de bekendsteis.vanRijn
zorgt al sinds die tijd voor ont-Leuk om te weten: het verschil In 1606 werd Rembrandtvan Rijn

wikkeling, veranderingen ver- tussen een gracht en eensingelals negendekind van een molenaar

nieuwing, goed voor zestien zit hem in de locatie: een gracht in Leidengeboren.Nu kan je in de

Nobelprijswinnaars sinds mot. is een kanaal binnen de stad,eenYoung RembrandtStudio - een

Het doel van Leidengogg is eensingel loopt errond, vandaarhet17de-eeuws huis waar Rembrandt

laagdrempelig platformlewoord 'omsingeld' trouwens. in zijn beginjarenLeerde schilderen,

creëren waaraan iedereenkanEveneens heel typisch zijndetekenen en etsen - een video van

meedoen die wetenschap, kennis, hofjes of binnentuintjes, dieje7 minuten gaan bekijken. Die laat

kunst en kunde wil delen.Op een bijna allemaalkan bezoeken.Deje kennismaken met de jonge

open en speelse manier leggen destad telt er nog 35 en vele wordenmeester en de sleutelfiguren in

organisatoren verbindingen tus- nog altijd bewoond. Daarnaastzijn leven.

sen wetenschap en samenleving. vind je veel pittoreske winkeltjes. Langrobrug 89 - visitteiden.nl/nl/high-

Leuk is ook dat elke activiteit zijn Check zeker de buurt vanhetlights/jonge-rembrancleyoung-rem-

reizen

‘Dit is een quote, dit
is een quote,dit is

een quote’

De Nederlandse stad Leiden is een jaar lang de

Europese stad van de wetenschap. Eindredacteur

Geertrui ging al even op verkenning langs de

highlights voor al wie een nieuwsgierige geest heeft.

meteen de juiste info te pakken.
Het eerste wat ons in de binnen-
stad opvalt, zijn de vele grachten
en singels, goed voor maar liefst

28 kilometer en 87 bruggen,
waarvan de Koornbrug met

overkapping de bekendste is.

Leuk om te weten: het verschil

tussen een gracht en een singel
zit hem in de locatie: een gracht
is een kanaal binnen de stad, een

singel loopt errond, vandaar het

woord ‘omsingeld’ trouwens.

Eveneens heel typisch zijn de

hof es of binnentuintjes, die je
bijna allemaal kan bezoeken. De

stad telt er nog 35 en vele worden

nog altijd bewoond. Daarnaast

vind je veel pittoreske winkeltjes.
Check zeker de buurt van het

Pieterskwartier en ga iets drin-

Leiden is een echte

kennisstad. In 1575

werd de universiteit

er opgericht en daar-

mee is het de oudste

van Nederland. De

combinatie van talent en kennis

zorgt al sinds die tijd voor ont-

wikkeling, verandering en ver-

nieuwing, goed voor zestien

Nobelprijswinnaars sinds 1901.

Het doel van Leiden2022 is een

laagdrempelig platform te

creëren waaraan iedereen kan

meedoen die wetenschap, kennis,

kunst en kunde wil delen. Op een

open en speelse manier leggen de

organisatoren verbindingen tus-

sen wetenschap en samenleving.
Leuk is ook dat elke activiteit zijn
eigen QR-code heeft. Zo heb je

Bootje met
inventief dak
Wij boekten een rondvaart bij Boot-

jes en Broodjes. In de wintermaan-

den zijn hun rondvaarten overdekt,

met een ingenieus daksysteem dat

op en neer gaat, naargelang

de hoogte van de brug waar

onderdoor moet worden gevaren.

Blauwpootsbrug 1 - bootjesenbroodjes.nl

VERLEIDEN
Laat je

door
wetenschap

Rembrandt
van Rijn
In 1606 werd Rembrandt van Rijn

als negende kind van een molenaar

in Leiden geboren. Nu kan je in de

Young Rembrandt Studio – een

17de-eeuws huis waar Rembrandt

in zijn beginjaren leerde schilderen,

tekenen en etsen – een video van

7 minuten gaan bekijken. Die laat

je kennismaken met de jonge

meester en de sleutelfi guren in

zijn leven.

Langebrug 89 - visitleiden.nl/nl/high-

lights/jonge-rembrandt/young-rem-

brandt-studio
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het manuscript naar Leiden kon-
den smokkelen. Geen nood, bij

elim dan DeBurcht(Burgsteeg). elke ontdekking staat een info-
bord, zodat je niet de hele tijd op
je smartphone hoeft te lezen.

On derweg lieten we le bijzondere Onderweglietenweons ook ver-

leiden tot een belangrijke ontdekkingen ge-leidentoteenbezoek aan het

daan.Metdeapp'LeidenDisco-RijksmuseumvanOudheden

(eries'(op iOS en Android) ga je(Rapenburg 28, rmo.nl) , met

ongeveer speurtocht. Jekan zowel eenongeveer 180.000 voorwerpen uit
Egypte, de Klassieke
Oudheid (Grieken,

Rocht sameinen en En Etrus-

ken), het Oude Nabije

Oosten en Nederland
in de prehistorie,

de Romeinse tijd en

de middeleeuwen.
Ongetwijfeld een hoogtepunt

bij een bezoek aan Leiden, is het
museum Naturalis (Darwinweg 2

- naturalis.nl), in 2021 uitgeroe-

pen tot European Museum of the
Year en op zich al een architectu-
raal pareltje. In het groots opge-
zette museum word je onder-
gedompeld in de wondere wereld
van de natuur. Het combineert
zien, doen en beleven. Wij zagen
er live hoe een vrijwilliger de
beenderen van een triceratops

uit het Amerikaanse Wyoming

aan het blootleggen was. Ontbre-
kende botten worden bijgemaakt

met een 3D-printer. In de muse-

umzaal ‘Leven’ loop je langs de
meest uiteenlopende landschap-

pen. Je gaat onder een immense
haai door en staat oog in oog met

beren. Door een combinatie van

licht, flm en geluid word je hele-
maal opgeslorpt. Bezoek met

kinderen ook zeker de museum-

zaal Dinotijd, waar dinosauriërs
tot leven komen. Het parade-

paardje is de tyrannosaurus rex

Trix. Hij werd enkele jaren gele-

den blootgelegd in de prairie van

Montana in de VS en is nu opge-
steld alsof hij elk moment kan
aanvallen. Het lijdt geen twijfel.

Na de harde lockdown is deze
Nederlandse stad dit jaar meer

dan een bezoekje waard.

ken), het Oude Nabije

ken op een terrasboot. Wil je een

mooi overzicht van de stad, be-
klim dan De Burcht (Burgsteeg).

GESMOKKELD
In Leiden zijn vele bijzondere

en belangrijke ontdekkingen ge-
daan. Met de app ‘Leiden Disco-
veries’ (op iOS en Android) ga je

op speurtocht. Je kan zowel een

vaste route kiezen
als een persoonlijke

tocht samenstellen.
Wij gin gen voor ‘Na-
tuurkunde & Ster-

renkunde’ en

kwamen zo te weten

dat de tiendelige
breuk zijn oorsprong vond in
Leiden, bij de uit Brugge af om-

stige Simon Stevin. Maar ook dat
het boek van Galileo Galilei,
waarin hij verkondigde dat de
aarde om de zon draaide, er

kwam dankzij zijn vrienden die

‘Het museum
Naturalis is op

zich al een
architecturaal

pareltje’

zette museum word je onder-
gedompeld in de wondere wereld
van denatuur. Het combineert

WAT ZIJN DE HIGHLIGHTS?WAT ZIJN DE HIGHLIGHTS? zien, doen en beleven. Wij zagen
‘ELKE DAG ANDERE ACTIVITEIT`ELKE DAG ANDERE ACTIVITEIT er live hoe een vrijwilliger de
MET EEN ANDER THEMA’MET EEN ANDER THEMA'beenderen van een triceratops

“Naast alle expo’s in onze musea en in de"Naast alle expo's in onze musea en indeuit het Amerikaanse Wyoming

Sterrenwacht over kunst en wetenschap,Sterrenwacht over kunst en wetenschap, aan het blootleggen was. Ontbre-
proberen we door de pandemie ook heelproberen we door de pandemie ookheelkende botten wordenbijgemaakt
kleinschalig te werken en is er elke dagkleinschalig te werken en is er elke dag meteen 3D-printer. In de muse-

een andere activiteit met een andereen andere activiteit met een anderumzaal 'Leven' loop je langs de

thema”, zegt Meta Knol, directeur vanthema", zegt Meta Knol, directeurvanmeest uiteenlopende landschap-

Leiden2020. “Die vinden vaak buitenLeiden2020. "Die vinden vaak buiten pen. Je gaat onder een immense
plaats. Op zaterdag 26 februari is hetplaats. Op zaterdag 26 februari ishethaai door en staat oog in oog met

topic bijvoorbeeld carnaval, een dagtopic bijvoorbeeld carnaval, eendagberen. Door een combinatievan

later is spiritualiteit aan de beurt. Delater is spiritualiteit aan de beurt.De licht, film en geluid word jehele-
week erop ligt de focus onder meer opweek erop ligt de focus onder meeropmaal opgeslorpt. Bezoek met

het oor. Het is echt heel bijzonder. Checkhet oor. Het is echt heel bijzonder. Checkkinderenook zeker de museum-

dus zeker leiden2022.nl/dagonderwerpendus zeker leiden2022.n1/dagonderwerpen zaalDinotijd, waar dinosauriërs
om te zien wat we in petto hebben. Watom te zien wat we in petto hebben. Wat tot levenkomen. Het parade-

we wilden bereiken met dit jaar, is zoveelwe wildenbereiken met dit jaar,is zoveelpaardje is de tyrannosaurus rex

mogelijk roering te creëren, Europeesmogelijk roering te creëren, Europees Trix. Hij werd enkele jaren gele-

maar ook lokaal en het is mooi om te zienmaar ook lokaal en het is mooi om tezien den blootgelegd in de prairie van

hoeveel initiatieven er zijn in de stad, diehoeveel initiatieven er zijn in de stad, die Montana in de VS en is nu opge-
wij in goede banen leiden. Kennis zit inwij in goede banen leiden.Kennis zitin steld alsof hij elk moment kan
het DNA van onze stad. En daarnaasthet DNA van onze stad. En daarnaast aanvallen.Het lijdt geen twijfel.

is Leiden een hele mooie stad om watis Leiden een hele mooie stad om watNa de harde lockdownis deze
langer in te verblijven.”langer in teverblijven." Nederlandsestad dit jaarmeer

dan een bezoekje waard.
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sfeer met een open keuken, ,14-,/ -111 -v --- ,1.04.11.- iiiál
doe je bij Hudson. Een aasra- 11 '------- :- ,k, 2.lrt -----,z ---j7 liii_-•Ik 1 , __-_4-. t- 1 „,,_ _,. ,der is de Hudsons Mix-Up, •10''. 1- 1-1 e'ier' "-:-1---1'''2°- - -"""`-'met een miniburger, spareribs, „.,_. ,l

_
' .r.-..-...-....._____<r--•- _b ' Apill

..),,.? -t.. -, , ï
.4,,- - ,satéspies en cheese jalaperio .# .' '"" -:rtilrki`"-s --.20 4,.....

sausage. Er is ook een mooi t;',tity)!*M.--aanbod bieren en cocktails.„, \\jklki, A.,,,, •--— Illie. '' ,-11h1a'0.4,.—Nieuwe Beestenmarkt 15-21 .": . - '1„'''-4lotigt,
restauranthudson.M

,..4'—

.....,,,_ -"Ir. l' -'•'- ---_,_.
LJ 1-- 1 ----,........ 1... pgto

,:ite-,Tr,,
n-----1-ni '-.:". jr - - .1 ,.Hotel van Oranje..,.)j-,), j.4 ‘,,,__.,,

-'-' IJj:Voor een echte getaway aan zee.. __
.., Vijf restaurants, een wellness enetelifft---„. -.'beautyspa, een vorstelijk ontbijtifil !Iftleen zeezicht voor wie dat wil.

Hotel van Oranje is de plek om
1 -- te ontstressen. Of je nu gaat--:..=..—,--_-.-.pg iii iglii b'•,• voor een drankje in de Beach1Wl

_
1 - l"- .-l•--!•'' „1'l---,P Club, een oriëntaals menu in._"',.,'•-- 1•

erg..._..„_:__,-, ,-,, „._._., ,---,
Oriento ofje meer een meat

--`"--1`!--lover bent en voor het steak-,
if ' lil. .--. •,,,

1'.- house kiest. Oh ja, er is ook een
r ....•••••:--- -l----; . golfslagbad waar jong en oud

1 - »-ii .::_' irrzich kunnen uitleven.

hotelvanoranje.nlgr,4, ,

„....- .--.-L--*- --.... 0° . .
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DOOR GEERTRUI

Lummelt met Acta
op de molen
Voor zowel ontbijt, lunch -

check zeker eens de dagverse

soep - als diner kan je bij

De Bruine Boon terecht. Het is

er gezellig zitten, er is eenruim
NAGEITEN_-:.-- ,,_,,..terras en je hebt er eenmooi •-•'-; ii-',.---1- -."::- .. - ,.--

uitzicht op Molen DeValk.

_
,„,,,-,
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1GoLatinoGoldenTulipLeiden
Zin om eersteven te borrelen metCity Centre

een originele cocktail en je daarna Centraal gelegen, vlakbij het station en

tegoed te doen aanLatijns- de parkeergarage Lammermarkt, is

Amerikaanse specialiteiten?BijGolden Tulip Leiden City Centre

TabU zit je goed. Het cocktail- een perfecte uitvalsbasis voor jouw

menu heeft 22 classics, specials verblijf in Leiden. Het viersterrenhotel

en alcoholvrije cocktails inpetto. heeft moderne kamers en bovendien een

Wij kozen voor de taco platter, verzorgd ontbijtbuffet.

een absolute topper. Schipholweg 3 - goldengreenhotels.nl/gol-

Rembrandtstraat 27- tabu.nl den-tulip-tulip-inn-hotel-leiden
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VAN ORANJE:

JORIS VAN BENNEKOM

Lunch met zicht
op de molen
Voor zowel ontbijt, lunch –
check zeker eens de dagverse

soep – als diner kan je bij

De Bruine Boon terecht. Het is

er gezellig zitten, er is een ruim

terras en je hebt er een mooi

uitzicht op Molen De Valk.

Stationsweg 1 - debruineboon.nl

Golden Tulip Leiden
City Centre
Centraal gelegen, vlakbij het station en

de parkeergarage Lammermarkt, is

Golden Tulip Leiden City Centre

een perfecte uitvalsbasis voor jouw

verblijf in Leiden. Het viersterrenhotel

heeft moderne kamers en bovendien een
verzorgd ontbijtbuf et.

Schipholweg 3 - goldengreenhotels.nl/gol-

den-tulip-tulip-inn-hotel-leiden

zee.

Go Latino
Zin om eerst even te borrelen met

een originele cocktail en je daarna

tegoed te doen aan Latijns-

Amerikaanse specialiteiten? Bij

Tabú zit je goed. Het cocktail-

menu heeft 22 classics, specials

en alcoholvrije cocktails in petto.

Wij kozen voor de taco platter,

een absolute topper.
Rembrandtstraat 27 - tabu.nl

Soldaat van Oranje - De Musical
Laat je meeslepen door het aangrijpende verhaal

van Erik Hazelhof Roelfzema, een jongeman die

verzetsstrijder wordt in de oorlog. Een tijd waarin

vrienden vijanden worden en verraad om elke hoek

loert. Je beleeft de musical in een 360 graden

draaiende theaterzaal, wat de beleving des

te intenser maakt. De voorstelling speelt al sinds

2010, goed voor meer dan 3,1 miljoen bezoekers.

Vanaf woensdag 9 maart zijn er weer voorstellingen.

soldaatvanoranje.nl
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Soldaat Vant)pat*je -1)e3IusiealMeer info over het

Laat je meeslepen door het aangrijpende verhaal
wetenschaps-
festival 'Leiden

van Erik Hazelhoff Roelfzema, een jongemandieEuropean City of

verzetsstrijder wordt in de oorlog. Een tijdwaarin Science 2022'
op

vrienden vijanden worden en verraad om elke hoek wwLeiden2022.n1w.instagram.com/
loert. Je beleeft de musical in een 360 graden stadvanontdekkingen

draaiende theaterzaal, wat de beleving des

te intenser maakt. De voorstelling speelt al sinds

2010, goed voor meer dan 3,1 miljoen bezoekers. DOOR GEERTRUI

Vanaf woensdag 9 maart zijn er weer voorstellingen. MAYEUR FOTO SOLDAAT

VAN ORANJE:

wetenschaps-
festival ‘Leiden
European CIty of
Science 2022’
op Leiden2022.nl
www.instagram.com/
stadvanontdekkingen

wetenschaps-

OVER-
NACHTEN

VAN ORANJE:
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Levengle,vane:..
Je loopt in
Naturalis ook
zomaar onder
een haai
door.

Eindredacteur Geertrui
aan het Galgewater

met op de achtergrond
de Blauwpoortsbrug.

Een vrijwilliger legt het
skelet bloot van een

triceratops uit het
Amerikaanse Wyoming.

Je loopt in
Naturalis ook
zomaar onder
een haai
door.

Amerikaanse Wyoming.

In museumzaal Leven van

Naturalis sta je oog in oog met

een familie beren.
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