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Wetenschappelijk congres
In 2017 won Leiden het bidproces om het grootse 
ESOF (EuroScience Open Forum) congres in de 
stad te mogen ontvangen. Dit congres, het groot-
ste multidisciplinaire wetenschappelijke congres 
van Europa, vindt plaats van 13 - 16 juli 2022 en 
is een directe aanleiding om gedurende het jaar 
activiteiten in de stad te organiseren rondom het 
thema Wetenschap. Daniël: ‘Wetenschap zit in het 
DNA van Leiden, dit begon al in de verre geschie-
denis met de stichting van de universiteit in 1575 
maar de wetenschap is ook in het heden én de toe-
komst van bijzondere betekenis voor de stad. We 
hebben dit jaar dan ook aangegrepen om de hele 
stad in het teken te stellen van de wetenschap. Dit 
komt tot uiting in een 365-dagen kennisfestival 
waarbij elke dag een thema vertegenwoordigt. 

Leiden voedt de honger naar  
wetenschap in bijzonder  
themajaar

Een stad waar kennis en cultuur met elkaar verweven zijn. Een stad die altijd op zoek is 
naar antwoorden en een continue honger heeft naar wetenschap. Die stad, die dit jaar 
als European City of Science te boek staat, is Leiden. In deze Sleutelstad wordt gedu-
rende de 365 dagen van 2022 een kennisfestival georganiseerd waarbij de focus gelegd 
wordt op het voeden van nieuwsgierigheid en het zoeken naar de verbinding tussen we-
tenschap en inwoners en bezoekers van de stad. Daniël op den Buijsch, accountmanager 
congressen Leiden Convention Bureau: ‘We zoeken naar de verbinding om degenen die 
niet dagelijks kennismaken met de wetenschap hier wel voor te enthousiasmeren.’ 
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Aan de hand van die thema’s worden diverse  
activiteiten georganiseerd.’ 

Initiatieven uit de stad
Die activiteiten gaan van kleine workshops tot 
grootse kennisbijeenkomsten en congressen. Da-
niël: ‘Men kan gedurende het jaar ontdekken wat 
wetenschap kan doen, dat gaat van congressen tot 
mooie citizen science initiatieven. Eind september 
wordt bijvoorbeeld de eerste Seeing Stars Leiden 
georganiseerd. In het gebied rond de Sterrewacht 
gaan alle straatlantaarns uit en zullen inwoners 
de lichten doven. Met het wegnemen van de 
lichtvervuiling krijgt iedereen de kans de ster-
ren te aanschouwen. Dit is een perfect voorbeeld 
rondom sterrenkunde, waar ook de inwoners van 
Leiden wat aan hebben en waarmee we hen voor 
de wetenschap kunnen enthousiasmeren.’ Naast 
grote initiatieven, organiseren de diverse partners 
in Leiden ook kleinschaligere activiteiten. Claire 
Lahaye, Medewerker Events: ‘De speciaal voor dit 
jaar opgerichte organisatie Leiden2022 heeft de 
inwoners uitgenodigd ideeën aan te dragen en 
daar zijn veel initiatieven uit ontstaan. Dit gaat 
van het gratis laten maken van hartfilmpjes, tot 
een dag waarin schelpen geteld gaan worden en 
diverse workshops. Toegankelijke manieren om 
wetenschap naar de mensen te brengen.’ 

‘Met de combinatie van weten-
schappelijke en culturele pij-
lers is Leiden een unieke speler 
in de bestemmingsmarkt’

     

Ambassadeursnetwerk
Van de universiteit tot het academisch ziekenhuis 
en van het zakelijk netwerk tot het life science 
cluster, Leiden heeft een groot ambassadeurs-
netwerk om met de wetenschap de verbinding te 
zoeken. Daniël: ‘Dit netwerk bestaat inmiddels uit 
120 vooraanstaande personen, allemaal met een 
achtergrond in de wetenschap. Wanneer er een 
zakelijk of wetenschappelijk evenement georga-
niseerd wordt, weet iemand uit het netwerk altijd 
wel een connectie te vinden met het onderwerp, 
bijvoorbeeld een onderzoek of wetenschapper 
uit Leiden die zich met het vakgebied bezig-
houdt.’ Het voormalig Leiden Marketing gaat 
dan ook niet voor niets sinds enige tijd voort als 
Leiden&Partners. Daniël: ‘We hechten veel waarde 
aan onze partners. Zij geven de input. Of het nu 
gaat om locaties, leveranciers of het bedrijfsleven, 
we doen het samen. Zo kunnen we gezamenlijk 
optrekken om bij te dragen aan de naamsbekend-
heid van de stad en wat wij de zakelijke bezoeker, 
maar zeker ook de eigen inwoners, te bieden 
hebben.’

Energie 
Dat aanbod van Leiden is, naast de mogelijke 
inhoudelijke koppelingen, veelzijdig. Daniël: ‘In 
Leiden zit je altijd op de plek waar het gebeurt.  
Leiden is een compacte stad, midden in de ge-
schiedenis. Om je heen voel je veel energie, van 
cultuur en wetenschap. Met een grote muse-
umdichtheid, genoeg venues en hotelkamers, 
uitstekende bereikbaarheid én dichtbij het strand 
hebben we organisatoren veel te bieden. Het feit 
dat we nu European City of Science zijn geeft ons 
een mooie gelegenheid om juist de wetenschap-
pelijke kant van Leiden meer te benadrukken. We 
zijn de ‘Stad van Ontdekkingen’. We onderzoeken 
momenteel wat we van dit jaar kunnen behouden, 
zodat dat wat is opgebouwd ook in de toekomst 
een meerwaarde kan bieden. We hebben bijvoor-
beeld een wandelroute ontwikkeld, de Science 

Route, die je langs alle wetenschappelijke high-
lights voert. De route laat heel goed zien waarom 
we niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren 
een city of science zijn.’

Nalatenschap
Het mogen organiseren van een groots 365-dagen 
kennisfestival, waarbij de organisatie Leiden2022 
verantwoordelijk is voor de totaalprogrammering, 
geeft de stad en Leiden&Partners ook veel vertrou-
wen over de mogelijkheden. Daniël: ‘Het geeft een 
enorme boost dat we dit als stad kunnen organise-
ren. Ten opzichte van het jaar 2019 zien we dit jaar 
een verdubbeling in het aantal congressen, dit jaar 
staan er ruim 80 op de planning. Daarmee tonen 
we aan dat Leiden dit kán en dat we de verbinding 
kunnen vinden met de wetenschap in de stad. Dat 
is onze nalatenschap.’  

Leiden Convention Bureau

Voor meer informatie over het organise-
ren van congressen en events in Leiden, 
kijk op www.leidenconventionbureau.nl

EuroScience Open Forum 

Van 13 tot 16 juli 2022 host Leiden de 20e editie 
van EuroScience Open Forum, een multi- 
disciplinair wetenschappelijk congres. ESOF, 
met als hoofdthema  ‘Crossing Borders, En-
gaged Science, Resilient Societies’, wordt een 
hybride evenement, met zowel live als online 
elementen. Hiermee verwelkomt Leiden niet 
alleen fysiek maar ook virtueel congresdeel-
nemers uit de hele wereld om met elkaar te 
spreken over de toekomst.
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