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Burgemeester Henri Lenferink
over congresstad Leiden
Leiden kent een lange traditie als het gaat om vrijheid
en gastvrijheid. Door de eeuwen heen heeft Leiden
aan velen een veilig leef- en werkklimaat geboden. De
stad heeft de vrijheid altijd gekoesterd, al ver voor de
Spaanse overheersing hechtte Leiden aan de vrijheid.
Dit blijkt ook uit het verzet tegen die overheersing.
De Leidse wapenspreuk “Haec libertatis ergo” (“Dit
omwille van de vrijheid”), afkomstig uit de eerste jaren
van de 80-jarige oorlog toen zij als randschrift diende
voor het noodgeld, geeft de aard van de stad Leiden
mooi weer. En tot op de dag van vandaag vindt dit zijn
weerslag in de cultuur van de stad.
In het verleden vonden de uit Engeland afkomstige
Pilgrims, de Hugenoten, Vlamingen en Walen in Leiden
een veilig heenkomen. En in recentere jaren hebben
veel Syrische vluchtelingen in Leiden hun woonplaats
gevonden. Zo brengt de stad de regels “Welkom was
in elke tijd, Wie vluchtte om standvastigheid” uit het
Leidse volkslied, in praktijk.
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De universiteit van Leiden, in 1575 aan de stad
geschonken door Willem van Oranje, heeft als
motto “bolwerk van vrijheid”. De universiteit heeft
zich ook ten doel gesteld de vrijheid en de vrijheid
van meningsuiting in het wetenschappelijk debat te
waarborgen. Andersdenkenden en vrije geesten zijn
dan ook altijd welkom bij de Leidse universiteit.
De laatste jaren heeft Leiden zich steeds verder
ontwikkeld als internationale congresstad.
Wetenschappers uit de hele wereld vinden tijdens de
vele (internationale) congressen in Leiden een tijdelijk
thuis. Leiden is er trots op gastheer te mogen zijn
voor deze internationale gasten en zo een steentje bij
te dragen aan de bevordering van de internationale
samenwerking en de vooruitgang van de wetenschap.
Het Leids stadsbestuur nodigt organisatoren van
congressen dan ook graag uit om onze gastvrijheid te
komen ervaren.
U bent van harte welkom in Leiden!
Waterterras Annies

Burgemeester Henri Lenferink
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Leiden City of Science

Internationaal bolwerk van kennis en vrijdenken
Leiden, in de front linie van de wetenschap
Sinds de oprichting van de universiteit in 1575, bevindt Leiden zich in de frontlinie
van de internationale wetenschap, zowel fundamenteel als toepassingsgericht.
Vandaag bekleedt de universiteit wereldwijd een toppositie in zowel
geesteswetenschappen; rechten en talen, als een scala aan onderzoeksgebieden,
waaronder medisch, natuurwetenschappelijk en archeologie. En Leiden toont dit
aan de wereld: meer en meer internationale congressen met een sterke reputatie,
weten Leiden te vinden als platform voor kennisoverdracht en discussie.

Boven het maaiveld
Door de eeuwen heen heeft Leiden steeds ‘de kop boven het maaiveld’ durven
uitsteken. Soms met heftige consequenties, zoals het langdurige Beleg van Leiden
door de Spanjaarden, toen de stad de kant van Prins Willem van Oranje koos.
Willem van Oranje beloonde Leiden voor haar moed en trouw met de stichting
van de Leidse universiteit. Nog altijd is het motto van onze universiteit: Libertatis
Praesidium: Bolwerk van de vrijheid.
Wetenschappers en studenten uit de hele wereld kwamen en komen naar de stad
om er te werken en studeren. De Leidse universiteit heeft veel doorbraken op haar
naam staan: Al in de 17e eeuw leidde het patiëntgericht medisch onderzoek en
onderwijs van Sylvius en Boerhaave tot grote internationale bekendheid. Eind
19e en begin 20ste eeuw volgde nieuwe successen: Heike Kamerlingh Onnes
ontdekte supergeleiding en Willem Einthoven de elektrocardiograaf. Albert
Einstein, bijzonder hoogleraar in Leiden werkte er samen met Lorentz en De
Sitter. 16 Nobelprijswinnaars waren verbonden aan de Leidse universiteit. Leiden
bevindt zich nog steeds in de voorhoede; de Spinozaprijs, Nederlands’ hoogste
wetenschappelijke onderscheiding is 92 maal uitgereikt binnen 9 Nederlandse
universiteiten, waarvan 22 keer aan Leidse hoogleraren.

Leiden Bio Science Park – grootste concentratie
van Life Science
Leiden Bio Science Park herbergt Nederlands grootste concentratie van Life Science
onderzoek, opleidingen en bedrijfsleven en is een van de vijf meest succesvolle
wetenschapsparken in Europa. Het kent instituten als het Leids Universitair Medisch
Centrum, de Leidse faculteit van wiskunde en natuurwetenschappen, Top Institute
Pharma, TNO ( Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek), het Naturalis Biodiversity Center en meer dan honderd
gespecialiseerde bedrijven op het gebied van medical life sciences. Dit varieert
van grote internationale spelers tot start-ups.
Leiden Bio Sience Park is alles behalve een verzameling van losse bedrijven. De
synergie tussen de onderzoeksinstituten en de bedrijven, de bedrijven onderling
en de patiëntenzorg staat borg voor een uitkomst die veel krachtiger is dan de som
der delen. Dit concept wordt tastbaar in de z.g. Leidse Loper waarbij alle stappen
van onderzoek, ontwikkeling, testen, veiligheid, vervaardiging, introductie en
uiteindelijk het voorschrijfproces, van de ene naar de andere deelnemer op het
Leiden Bio Science Park fysiek gevolgd kunnen worden. Er zijn klinkende successen
van wereldwijd gebruikte medicijnen die het leven voor patiënten verlichten of
genezen en levensbedreigende aandoeningen bestrijden of voorkomen.
153 Life Science & Health organisations zijn er gevestigd en 103 biomedical
companies. Hieronder grote Europese of wereldspelers zoals Hal Allergy, Astellas,
Janssen Biologics, The Farming Groep etc. Ook de bedrijven met een Nederlandse
achtergrond zoals Galapagos, dat de afgelopen jaren spraakmakende nieuwe
medicijnen ontwikkelde. Ook SRON (Netherlands Institute for Space Research)
heeft er voor gekozen om, vanwege de samenwerking met de Leidse en Delftse
Universiteit, in 2021 naar het Leiden Bio Science Park te verhuizen.
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Leids Continuüm – Leids DNA

Dat Leiden zich van een Romeinse vesting heeft ontwikkeld tot de inspirerende
academische stad van nu, is geen toeval. Het Leids continuüm is een
aaneenrijging van gebeurtenissen waarbij de ene ontwikkeling aan de wieg
staat van de volgende.
De, nog steeds zo gekoesterde, vrijheid van denken was en is dominant
in het Leids DNA. Zij bereikte in 1575 een eerste mijlpaal met de stichting
van de “Universiteit Leiden ter bewaking van de (academische) vrijheid’.
De vrijheid van denken manifesteert zich door de eeuwen heen: Met open
armen ontving Leiden religieuze en economische vluchtelingen uit andere
landen, investeerde de stad in het aantrekken van top wetenschappers uit alle
windstreken en stimuleerde ze de ontwikkeling van kunst en cultuur.
Het zo ontstane academische, culturele en internationale klimaat vindt zijn
weerklank in het hedendaagse Leiden; Stad van Ontdekkingen. Onder
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andere het Leiden Bio Science Park, het Leids Universitair Medisch Centrum en
het Naturalis Biodiversity Center getuigen hiervan, evenals de (kunst)collecties van
wereldfaam in de vier rijksmusea en andere musea.
Op cultureel gebied bekleedt Leiden een voorhoede positie: Rembrandt is
Leidens beroemdste zoon. Geboren en geschoold in Leiden, legde hij hier de
basis voor zijn overweldigende latere roem. De ‘Leidse fijnschilders, waaronder
Gerrit Dou’ en Frans van Mieris, ontwikkelden er hun bijzondere techniek en
brachten deze tot grote hoogte. Rembrandts schoolgenoot Jan Steen, vermaakt
de wereld nog steeds met zijn humorvolle kijk op het leven. In 1917 werd in Leiden
De Stijl opgericht, hiermee kwam een invloedrijke kunstbeweging op gang.
De academisch voedingsbodem was en is er steeds. Hoewel het kweken van de
eerste Nederlandse tulp meer tot de verbeelding spreekt, is de Hortus botanicus
in 1590 gesticht als medische tuin van de Leidse universiteit en stond o.a. aan de

basis van Faculteit Geneeskunde. Vertaald naar het heden; het Leids Universitair
Medisch Centrum, het Leiden Bio Science Park en Naturalis Biodiversity Center.
In de 17e eeuw trok Leiden bijzondere geleerden aan en genoot de universiteit
grote internationale faam. In de 20ste eeuw vond dit zijn vervolg met de
Nobelprijzen voor natuur- en geneeskunde voor o.a. Lorentz, Kamerlingh Onnes
en Einthoven en was Einstein als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Leidse
universiteit.
Nog steeds kenmerkt de Leidse universiteit zich door het open academisch
klimaat en trekt zij wetenschappers aan van over de hele wereld. Inspiratie
van toekomstige generaties van wetenschappers is een belangrijke drijfveer.
Zo is Leiden voor 2022 verkozen tot European City of Science en organiseert
zij een jaar lang activiteiten die zich richten op het slaan van bruggen tussen
wetenschappers uit diverse disciplines en wetenschap en maatschappij en
wetenschap en politiek.
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Wetenschap in Leiden – internationaal in hoog aanzien
7 Faculteiten
Medische faculteit – onderdeel van LUMC

Archeologie

De Leidse Faculteit Geneeskunde werd eind 20ste eeuw samengevoegd met
het Academisch Ziekenhuis Leiden tot het Leids Universitair Medisch Centrum
(LUMC). Het LUMC is een universitair medisch centrum van wereldklasse voor
onderzoek, opleiding en patiëntenzorg. De sterke wetenschappelijke oriëntatie
en de unieke research praktijk die zich uitstrekt van fundamenteel medisch
onderzoek tot toegepaste klinische research plaatsen het LUMC bij de top
medische centra van de wereld.

De Leidse archeologische traditie is lang; ruim 200 jaar geleden werd Caspar Reuvens
benoemd tot de eerste hoogleraar in de archeologie van Nederland én wereldwijd.
Hij legde de basis voor zowel het Rijksmuseum van Oudheden als de Faculteit der
Archeologie van Universiteit Leiden. De brede waaier van onderzoekstechnieken maakt
de faculteit tot een van de sterkste archeologische instituten ter wereld.

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
De toonaangevende Leidse Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
is een dynamische internationale omgeving, waar persoonlijke en academische
ontwikkeling hoog in het vaandel staat. Nieuwsgierigheid is de drijfveer om
fundamentele kennis te vergroten en over grenzen heen te kijken. Dit geldt
voor de wetenschap én om een bijdrage te leveren aan grote maatschappelijke
uitdagingen van morgen.

Rechtsgeleerdheid
Vanaf de oprichting in 1575 speelde de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een
prominente rol binnen de Leidse universiteit. Belangrijke rechtsgeleerden als
Hugo de Groot en Justus Lipsius studeerden en werkten er. Later studeerden er
ook leden van de Koninklijke Familie; de koninginnen Juliana en Beatrix en Prins
Constantijn. Met haar internationale oriëntatie en wortels diep in de Nederlandse
rechtsorde, heeft de faculteit vele generaties juristen opgeleid voor de
kernfuncties van de rechtsstaat. De Leidse faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een
toppositie in de wereld.

Geesteswetenschappen
De wereldwijde expertise, internationale gerichtheid en synergie van wetenschappelijke
benaderingen, van de faculteit Geesteswetenschappen, bieden vensters op de snel
globaliserende wereld. Zij geven inzichten die nodig zijn om de massale veranderingen
te begrijpen en te duiden. De Arts en Humanities faculteit van Leidse universiteit
heeft wereldwijd een sterke internationale reputatie, in het bijzonder op de gebieden
onderwijs, onderzoek en internationale oriëntatie.

Sociale wetenschappen
De Leidse Faculteit der Sociale Wetenschappen is een internationaal centrum voor sociaalwetenschappelijk onderzoek en onderwijs, met een sterke verbondenheid met de
maatschappij. Recente belangrijke premies voor internationaal aansprekend onderzoek
getuigen hiervan zoals: onderzoek naar het Puberbrein (Eveline Crone, Spinozaprijs) en
de Placebo effecten (Andrea Evers, Stevinprijs). De NWO-Spinozapremie is samen met de
NWO-Stevinpremie de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap.

Governance and Global Affairs
Deze faculteit van Universiteit Leiden is gevestigd in Den Haag, de internationale stad
van Vrede en Recht.
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Ambassadeurs van
Leiden, congresstad
Leiden is trots op haar reputatie als kennisstad, een reputatie
die tot ver buiten de landsgrenzen reikt. Gelijkertijd is ook aan
de wereld van kennis en kunde, de mondiale wedloop van
claims ten aanzien van eigen presentaties niet voorbij gegaan.
Gezien en gehoord worden in een wereldwijd speelveld is
van belang.
In 2014 sloegen het stadsbestuur, de universiteit, het LUMC,
Leiden Convention Bureau en de Leidse gastvrijheid sector de
handen ineen om de excellente prestaties van Leiden ‘in de
etalage’ te zetten. Dit was het begin van het Ambassadeurs
Netwerk Leiden, dat zich in snel tempo ontwikkelde tot een
overweldigend succes. Inmiddels telt het netwerk al 120
enthousiaste ambassadeurs.
De congresambassadeurs zijn veelal Leidenaren of personen
met een binding met Leiden, die zich onderscheiden door
bijzondere prestaties, daden of inzichten. Zij vinden het
belangrijk om de merites van Leiden breed uit te dragen en
het mooie imago van Leiden Kennisstad te ondersteunen en
te bevestigen. Dit doen zij o.a. door het uitnodigen van (inter)
nationale congressen binnen hun vakgebied of netwerken om
hun volgende congres in Leiden te houden. En ze doen dat
met veel verve en passie: Het resultaat mag er zijn!
In Leiden is het nu een komen en gaan van toonaangevende
congressen over de meest uiteenlopende onderwerpen.
Eén ding hebben de deelnemers gemeen: allemaal zijn ze
gecharmeerd van Leiden als congresstad door het excellente
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Symposium of the International
Cannabinoid Research Society 2018
niveau van kennis, de prachtige historische stad, de
toegankelijkheid van de mensen en de uitstekende
bereikbaarheid. Deze combinatie maakt Leiden voor
hen een eerste klas congresdestinatie.
Er zijn veel aantrekkelijke kanten om een congres in
Leiden te organiseren. Het Leidse kennisveld krijgt
ruimschoots de kans zich krachtig te profileren
binnen het eigen vakgebied. Met name jongeren
kunnen door een congres al in een vroeg stadium
van hun carrière, profiteren van contact- en netwerk
mogelijkheden met internationale collega’s. Vaak
wordt een congres aangegrepen om een eigen
mijlpaal of viering extra luister bij te zetten.
Leiden Convention Bureau ondersteunt de
ambassadeurs op praktisch gebied; zoals met
informatieverstrekking over Leiden en Nederland
als gaststad en gastland. Daarnaast helpt zij met
contacten bij velerlei instanties en assisteert ze bij
de verwerving van congressen, o.a. met op maat
gemaakte bidboeken en het ter beschikking stellen
van presentaties en foldermateriaal. Ook organiseert
ze z.g. site-inspection trips waarbij een afvaardiging
van selectiecommissie zich ter plaatse komt
overtuigen van de geschiktheid van een congresstad.

De 28ste internationale bijeenkomst van ICRS vond plaats in de Stadsgehoorzaal te
Leiden van 30 juni tot 4 juli 2018. Het congres trok meer dan 530 deelnemers aan van 34
verschillende landen. De deelnemers genoten van de uitmuntende wetenschap, maar ook
de rondvaart en het wonderbaarlijke gala diner in de Pieterskerk.
Het historische centrum, de prachtige locatie en perfecte ligging, vlakbij het internationale
vliegveld Schiphol, waren de redenen tot de grootste ICRS bijeenkomst ooit.
Prof. dr. M. van der Stelt, Wiskunde en Natuurwetenschappen

Pieterskerk Leiden
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Leiden Convention Bureau (LCB), onderdeel van Leiden
Marketing, is verantwoordelijk voor het vergroten van de
aandacht van de stad Leiden als bestemming voor (inter)
nationale congressen en zakelijke bijeenkomsten.
LCB is uw neutrale partner in Leiden, en zet zich kosteloos
in voor uw congres of zakelijk evenement.
U kunt bij het LCB terecht voor de volgende kosteloze
diensten:
Advies congreslocaties
Advies hotelaccommodatie
Advies Professional Congress Organiser (PCO)
Organisatie site inspectie
Opstellen en vormgeven van uw bidbook
Promotiemateriaal
Gebruik beeldbank
Het team van LCB staat voor u klaar om samen met u een
onvergetelijk succes van uw bijeenkomst te maken!

Leiden Convention Bureau
De Burcht
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Stationsweg 26
2312 AV Leiden
tel 071 516 0990
e-mail info@leidenconventionbureau.nl
www.leidenconventionbureau.nl

Een greep uit de congresagenda 2018 - 2023
Jaar

Congres

Deelnemers

2023

International Congress of Egyptologists

1.400

2022

EuroScience Open Forum

4.500

2021

Conference of the International Society for Industrial Ecology

700

2021

International Conference Ocular Oncology

350

2020

European Astronomical Society Annual Meeting

1.200

2020

European Social Science History Conference

1.750

2020

International Conference On English Historical Linguistics

200

2020

International Eurohaptics Conference

350

2020

Nursing Home Research Conference

200

2019

European Carbohydrate Symposium

700

2019

International Conference on Differential Equations

300

2019

International Convention of Asia Scholars

2019

International Symposium on Brachial Plexus Surgery

200

2018

Symposium of the International Cannabinoid Research Society

550

2018

Zebrafish Disease Models Conference

400

2.000
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Conference of the European
Society for Cognitive and
Affective Neuroscience 2018
“We hebben samengewerkt met Leiden
Convention Bureau voor de organisatie van
onze internationale conferentie (ESCAN
2018) die plaatsvond in het LUMCziekenhuis in Leiden, juli 2018. Ze waren
zeer behulpzaam bij onze voorbereidingen
voor de conferentie en ze hielpen bij
het vinden van locaties voor de opening
receptie en diner. Hun netwerk stelde ons
in staat contact te maken met de juiste
personen en instanties om de conferentie
succesvol te maken.
Dr. Z. Sjoerds, Faculteit der Sociale
Wetenschappen
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Duurzaamheid
Voetafdruk

Lopen en fietsen

De ecologische voetafdruk van deelnemers aan congressen en bijeenkomsten
wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de bereikbaarheid, de
congresdestinatie, de venue, catering en verblijf. Leiden heeft door de gunstige
ligging – ook internationaal – een streepje voor.

Eenmaal in Leiden is, door de schaal en compactheid van de Leidse
binnenstad, vrijwel alles op loopafstand en zijn fietsen overal te huur.

Openbaar vervoer
Leiden heeft een van de grotere treinstations van Nederland met zeer frequente
treinen naar de grote steden en via deze stations aansluitingen naar alle delen van
het land en de hoge snelheidslijnen in oostelijke en zuidelijke richtingen.
De stadsbussen van vervoersmaatschappij Arriva zijn niet alleen elektrisch, ze heeft
daarnaast een spaarprogramma waarmee de maatschappij samen met haar reizigers
spaart voor het aanplanten van extra bomen.

Auto
Valt de keuze toch op de (elektrische) auto? Leiden ligt tussen de snelwegen A4 en
de A44. Automobilisten, die de drukke binnenstad willen mijden, kunnen parkeren
aan de rand van het centrum. Gratis elektrische busjes brengen en halen hen van
en naar de gewenste locatie. Behalve oplaadpunten voor elektrische auto’s, zijn
hier ook fietsen en elektrische scooters en auto’s te huur. Naast oplaad faciliteiten
op en in parkeerlocaties biedt de gemeente Leiden een aanzienlijk aantal publieke
laadpalen voor elektrische auto’s.

Green Key
De meerderheid van Leidse bedrijven heeft een z.g. Green Key kwalificatie.
Green Key is een toonaangevende, wereldwijd gecertificeerde instelling
op het gebied van milieu. Reductie van energieverbruik, afval, uitstoot
en operationele kosten worden gemonitord. In aanvulling hierop wordt
in programma’s ingezet op de betrokkenheid van personeel, klanten en
omgeving.

Catering
De Leidse cateraars hebben de duurzaamheid principes omarmd. Bij een
deel van de congressen zijn vegetarische maaltijden de standaard en
vlees of vis een optie. Afval wordt tot een minimum beperkt, inkoop van
ingrediënten gebeurt lokaal of is Fair Trade. Het resultaat? Maaltijden om van te
watertanden; verrassend en van lokale bodem.
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Amsterdam

45 km

Beijing

7850 km

Berlin

685 km

Brussels

185 km

Caïro

5100 km

Copenhagen

820 km

Dusseldorf

230 km

Florence

1067 km

Hamburg

495 km

London

517 km
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3570 km

Manchester

860 km

New York

5900 km

(incl. ferry Dover - Calais)

(incl. ferry Dover - Calais)
AMS
Aberdeen

Paris

495 km

Prague

900 km

Athens

03:30

Rhodes

3450 km

Barcelona

02:00

Beijing

08:30

Antwerp

Seoul

8550 km
610 km

Berlin

01:40

Brussels

00:55

Toronto

6000 km
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02:10

Toulouse
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02:55
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02:00
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01:50
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07:05
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01:25
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01:15
01:32
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04:05

New York

06:30

Nice

02:00

Paris

01:00
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01:30

Caïro

04:30

Rome

02:15

01:25
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03:40

Florence

01:55

Sofia

02:50

Frankfurt
Geneva

04:50
01:35

Girona

Split
Stockholm

01:50

Toulouse

01:50
01:55

03:39

Valencia

Lille

02:25

Vienna

01:40

04:19

Warschau

01:55

01:00

00:50

02:10

02:00

Koln
London

TRAIN

02:59

02:00

Toulon

03:15

RTM

01:40

Moscow

Copenhagen

Innsbruck
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TRAIN
00:54

Strasburg

Zurich

RTM

01:30

02:15
01:45

Bereikbaarheid
Leiden: Alles dichterbij!
De reistijd naar het vliegveld, de afstanden naar congreslocaties, universiteit, historische binnenstad, de grachten, hotels en
restaurants, cultuuriconen, Nederlands belangrijkste steden, de tulpenvelden en zelfs de zee: In Leiden is alles dichterbij.

Internationaal - nationaal

Compact - lokaal

Nederland wordt alom gezien als een van de best
bereikbare landen in Europa. Leiden heeft daarbinnen
een bijzonder gunstige ligging. De internationale
luchthaven Schiphol ligt op 15 trein-minuten van
de Leidse binnenstad, Leiden Centraal Station staat
in de top 10 van grootste stations in Nederland en
heeft aansluitingen naar de hoge snelheidslijnen in
zuidelijke (inclusief het VK) en oostelijke richtingen.
De stad ligt tussen de snelwegen A4 en de A44, met
connecties naar alle internationale snelwegen op het
vasteland van Europa en via de veerboten met het
Verenigd Koninkrijk.

Leiden is compact; in de binnenstad is vrijwel alles op
comfortabele loopafstand en fietsen worden te kust en te
keur verhuurd. Een efficiënt OV-netwerk van (elektrische)
bussen zorgt voor vervoer naar alle delen van de stad en de
regio. Groepen laten zich graag per boot door de grachten
vervoeren. Een gratis shuttlebus brengt automobilisten,
die de drukte willen mijden, van de parkeerplaats naar elke
gewenste plek in de binnenstad.

Direct en efficiënt
Dankzij een wereldwijd netwerk van 300+ directe
bestemmingen en het grote aantal low cost carriers
dat er landt, biedt Schiphol efficiënte en betaalbare
bereikbaarheidsopties. Ook de bij studenten populaire
Flixbus, verbindt Leiden met meer dan 1000 steden in
Europa.

Feiten
Amsterdam Airport
Schiphol
•

Toegangspoort naar Europa

•

Bekroond vliegveld

•

15 minuten met de trein naar Leiden Centraal Station

•

106 vliegtuigmaatschappijen

•

300+ internationale bestemmingen

•

Excellente transfer verbindingen
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Cultuur
Leiden, Stad van Ontdekkingen
Leiden is rijkelijk bedeeld met een prachtige culturele erfenis en
beroemde zonen en dochters. Veel is bewaard gebleven en betovert
vandaag nog steeds de bezoekers en bewoners. Bijna alles is op
comfortabele loopafstand.
De bloeitijd van Leiden was in de Nederlandse Gouden Eeuw.
Het schilderachtige stadscentrum toont nog steeds de voorname
grachtengordel met de indrukwekkende herenhuizen. Ouder nog
zijn de monumentale Hooglandse Kerk ( ± 1315) en Pieterskerk
(± 1100) en de wirwar van middeleeuwse straatjes er omheen.
De verborgen hofjes en gevelstenen verraden nog steeds de
beroepen van de vroegere bewoners. Nu zijn historische pandjes
vaak restaurants of kroegjes of herbergen zijn galeries, design
studio’s, boekenwinkels, vintage winkeltjes of boetiekjes. De Leidse
Burcht, gelegen waar twee armen van de Rijn samenvloeien, biedt
spectaculaire uitzichten over de stad.
De vier vermaarde Rijksmusea en negen andere musea maken
Leiden, na Amsterdam en Den Haag, de derde museumstad van
Nederland. De collecties zijn uiteenlopend en vaak uniek in de
wereld.
v.l.n.r.
Leidse Schouwburg
Rembrandt
Museum Volkenkunde
CORPUS ‘reis door de mens’

De beroemde Nederlandse schilderkunst had vaak zijn bakermat
in Leiden: Rembrandt werd er geboren, woonde er en kreeg er zijn
opleiding. Ook andere beroemde Leidse fijnschilders, waaronder
Gerard Dou, Frans van Mieris, Lucas van Leyden en Jan van Goyen
werkten in Leiden.

Ook de Pilgrims spelen een rol in Leidens verleden.
Om godsdienstvervolging te voorkomen ontvluchtten
zij Engeland en vestigden zich gedurende 12 jaar in
Leiden voor zij met de Mayflower overstaken naar
Amerika. Zij zijn de voorvaderen van de Founding
Fathers van de Verenigde Staten.
Het rijke aanbod aan theater, dans en muziek
staat veelal geprogrammeerd in indrukwekkende
zalen, zoals de Leidse Schouwburg. Dit is de
oudste schouwburg van Nederland, die met haar
hoefijzervorm, traditioneel rood pluche, kroonluchters
en gouden ornamenten de ambiance uit 1905
koestert. De 19e -eeuwse Stadsgehoorzaal is naast
concertzaal ook een belangrijke locatie voor lezingen
en congressen.
21

v.l.n.r. v.b.n.o.
Keukenhof, Bollenvelden
Noordzeestrand, Het Groene Hart
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Regio
Iconen
Het Holland van de bekende iconen; bollenvelden, molens, koeien, pittoreske
dorpjes, kaasboerderijen, eindeloze zandstranden, duinen en plassen. Alles
komt terug in de Leidse regio. Zelfs Amsterdam, Den Haag en Rotterdam liggen
binnen een straal van 50 km.

Leiden aan zee
Op slechts 12 km. afstand van Leiden beginnen de uitgestrekte
Noordzeestranden en het magnifieke duingebied. De dorpen Noordwijk en
Katwijk kennen een levendige strand- en surfscene met talloze restaurants,
cafeetjes en andere uitgaansgelegenheden. Ook in de winter is er veel te doen.

Bloemenpracht
Leiden ligt aan de rand van de ‘Bollenstreek’. Hier liggen de uitgestrekte
velden met bloembollen die in het voorjaar grote aantallen bezoekers van over
de hele wereld trekken. De Keukenhof bundelt in een 32 ha. groot park, de
bloemenpracht in een steeds wisselende symfonie van kleuren en geuren.
De Keukenhof trekt jaarlijks meer dan 1 miljoen bezoekers.
Geopend: van medio maart tot medio mei.

Het Groene Hart
Nederland op zijn best: molens, dijken, boerderijen, uitgestrekte weilanden
en zwart- en roodbonte koeien. Het gebied ligt als een groen hart te midden
van verstedelijking en vormen tevens de ‘longen’ van de Randstad, op een
steenworp afstand van Leiden.

Grote steden van Nederland
Amsterdam: de hoofdstad, Den Haag: de regeringsstad en koninklijke stad,
Rotterdam: Europa’s grootste haven. Alle drie liggen binnen een straal van
50 km. Den Haag, waar een van de faculteiten van de Leidse universiteit is
gevestigd, ligt op maar 20 km afstand. Ze zijn per openbaar vervoer uitstekend
bereikbaar. Drie verschillende steden; drie verschillende werelden.

Bollenvelden, kust Noordwijk
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Equadiff 2019
Equadiff is een 2-jaarlijkse serie wiskundecongressen op het gebied
van de differentiaalvergelijkingen dat sinds het begin van de jaren ’60
om en om in (voormalig) Oost- en West-Europa wordt georganiseerd.
Het wordt gezien als hét internationale platform voor de uitwisseling
van ideeën over de ontwikkelingen binnen dit ook buiten de
wiskunde zeer relevante vakgebied. Ondanks de lange traditie van het
onderzoeksterrein binnen de Nederlandse wiskunde, was het de eerste
keer dat Equadiff in Nederland werd georganiseerd. De combinatie
van plenaire voordrachten en lunches in de Hooglandse Kerk met
parallelsessies in het Kamerlingh Onnes gebouw op wandelafstand
door het centrum van Leiden werkte perfect. Tezamen met de hoge
kwaliteit van het programma zorgde de zo ontstane ongedwongen
sfeer voor de beoogde wetenschappelijke interactie tussen de 500
deelnemers. Equadiff 2019 was een groot succes, in de woorden van
een van de plenaire sprekers: ‘Thank you for organizing such a wonderful
conference. Everything was so smooth, the venues were perfect, and the
food was great! Please can you do another one soon?’.
Prof. dr. A. Doelman, Wiskunde en Natuurwetenschappen

Hooglandse Kerk
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Locaties
Leiden heeft bijzondere locaties voor congressen en zakelijke evenementen
in alle soorten en maten: van luxe vergaderruimtes bij hotels, tot prachtige
zalen in Leidse musea, twee grote gotische kerken, de oudste Schouwburg
van Nederland, een indrukwekkende Stadsgehoorzaal, een reusachtig
menselijk lichaam of een Leids universiteitsgebouw. In Leiden is het mogelijk
om te congresseren tot ongeveer 2.500 deelnemers.
Er is geen stad in Nederland waar - dankzij 13 musea - cultuur zo gemakkelijk
verweven kan worden met een wetenschappelijk congresprogramma of
algemene bijeenkomst. De meeste locaties bevinden zich op loopafstand
van het Centraal Station, of liggen dicht bij de A44. Daarnaast zijn veel
locaties bereikbaar via het water waardoor vervoer per boot van hotel
naar congreslocatie of van congreslocatie naar diner- of feestlocatie een
bijzondere extra charme kan geven aan het gehele programma.
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Stadsgehoorzaal
Breestraat 60 2311 CS LEIDEN
071 516 2404 of 071 516 2406
sales@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl
leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

De Stadsgehoorzaal Leiden is een monumentale
locatie in de binnenstad van Leiden. In de 19e-eeuw
gebouwd als neo-renaissance concertgebouw, is de
Stadsgehoorzaal tegenwoordig bijzonder geschikt
voor grote en kleine congressen en evenementen.
Het gebouw heeft diverse multifunctionele ruimtes,
voor 5 tot 1.500 gasten. Onder één dak bevinden
zich de 19e-eeuwse Grote Zaal (838 stoelen), de
moderne gouden Aalmarktzaal (349 stoelen), de
klassieke Breezaal (250 stoelen) en diverse foyers en
ruimtes. De Grote Zaal heeft een flexibele vloer en
stoelen die gemakkelijk verwijderd kunnen worden.
De brede rondgangen lenen zich uitstekend voor
posterpresentaties. Het Aalmarktgebied kan ook
gebruikt worden als een op zichzelf staande locatie met
eigen ingang. De Stadsgehoorzaal is gecertificeerd
met de Gouden Green Key.
De Stadsgehoorzaal ligt op ongeveer 10 minuten lopen
van Leiden CS. Gratis pendelbusjes brengen bezoekers
vanaf parkeerlocatie Haagweg in enkele minuten voor
de deur.

26 leidenconventionbureau.nl

Leidse Schouwburg
Oude Vest 43 2312 XS LEIDEN
071 516 2404 of 071 516 2406
sales@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl
leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

De Leidse Schouwburg stamt uit 1705 en is het oudste
theater van Nederland. De theaterzaal heeft een
klassieke bonbonnièrevorm met twee balkons en biedt
ruimte aan 540 bezoekers. De bijzondere sfeer wordt
mede bepaald door het traditionele rode pluche, de
kroonluchters en de gouden ornamenten.
De Leidse Schouwburg is een fantastisch decor voor
presentaties, voorstellingen, congressen of een
onvergetelijk diner op het toneel.
Naast de theaterzaal zijn er nog drie ruimtes. Deze
worden verhuurd voor vergaderingen, recepties,
workshops en diners tot 75 personen. Op de begane
grond bevindt zich een ruime foyer, geschikt voor
pauzes en cateringmomenten.
Voor grote bijeenkomsten kan de Leidse Schouwburg
gecombineerd worden met de Stadsgehoorzaal. Deze
locaties liggen op loopafstand van elkaar. Leiden CS
bevindt zich op ongeveer 10 minuten lopen. Gratis
pendelbusjes rijden vanaf parkeerlocatie Haagweg
in enkele minuten naar de Schouwburg, die ook
uitstekend per boot bereikbaar is.
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Pieterskerk Leiden
Kloksteeg 16 2311 SL LEIDEN
071 512 4319
sales@pieterskerk.com
pieterskerk.com

De Pieterskerk Leiden is geschikt voor iedere denkbare
bijeenkomst: van congres, symposium, receptie, diner,
feest, beurs, festival tot vergadering, van 2 tot 2.000
gasten. Met 3.300 m2 verwarmde vloeroppervlakte is
de Pieterskerk Leiden het gehele jaar beschikbaar voor
events.
Naast een geweldige authentieke locatie, beschikt
de Pieterskerk Leiden ook over een professioneel
evenementenbureau.
Alle moderne techniek is aanwezig: galmproof
geluidinstallatie, lichtset, rigging (tot 25m),
krachtstroom en kabelgoten. De Pieterskerk Leiden
beschikt over preferred partners in de catering. In
overleg kan gebruik gemaakt worden van een externe
cateraar.
Sinds 2013 beschikt de Pieterskerk Leiden over de
naastgelegen Villa Rameau. Een unieke locatie in
Nederlands erfgoed. De privé stadsvilla bestaat uit
drie verdiepingen met dakterras, en is luxueus en
comfortabel ingericht. Geschikt voor VIP-gasten of
bruidssuite in het hart van Leiden.
Dichtbij bevindt zich parkeerterrein Haagweg, met
gratis shuttledienst naar de Pieterskerk Leiden en terug.
Parkeerkaarten kunnen gereserveerd worden via de
Pieterkerk Leiden.
28 leidenconventionbureau.nl

29

Hooglandse Kerk
Nieuwstraat 20 2312 KC LEIDEN
071 514 9636
info@hooglandsekerk.com
hooglandsekerk.com

In de historische binnenstad van Leiden ligt de
Hooglandse Kerk, omringd door herenhuizen en hofjes.
Het is een van de mooiste en meest imponerende
kerken van de stad. De grote, sfeervolle ruimte maakt
een concert, congres of intiem diner tot een bijzondere
belevenis. De kerk (ongeveer 2800 m2) biedt zitplaats
aan 1.500 personen. Door het neerlaten van een aantal
grote schermen kan de kerk in twee grote, afzonderlijke
ruimten verdeeld worden, waardoor er diverse
parallelsessies kunnen plaatsvinden.
Aan de koorzijde van de kerk bevindt zich een goed
uitgerust zalencomplex, Het Hooglandse Huys.
Deze drie zalen (45 tot 65 personen) en de aan de
noordwestkant van de kerk gelegen Burchtzaal kunnen
gebruikt worden als sub-ruimte. De Hooglandse Kerk
beschikt over alle mogelijke moderne voorzieningen.
De kerk ligt op ongeveer 10 minuten lopen vanaf Leiden
CS. De Burcht, de oudste en meest centraal gelegen
plek van Leiden, ligt op een steenworp afstand. Parkeren
is mogelijk in nabijgelegen parkeergarages.
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ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10 2332 KG LEIDEN
071 535 5523
info@eccleiden.com
eccleiden.com

ECC Leiden is de grootste locatie van Leiden voor
evenementen (2.500 personen), middelgrote
-meerdaagse- congressen (tot 1.000 personen) en diners
(800 personen). Maar natuurlijk ook voor meetings,
(product-)presentaties en beurzen.
Deze ‘black box’ van 1.775 m² en 7 meter hoog,
beschikt over een eigen entree, twee vaste bars, keuken,
12 nooduitgangen, 4 leveranciersingangen, een vide
(431 m²) en twee ruime foyers voor (VIP-) ontvangsten,
recepties en stands.
ECC Leiden zit onder één dak met Holiday Inn Leiden
waardoor zij een totaalconcept kunnen aanbieden
met nog eens 14 subruimtes (10-400 personen), 200
hotelkamers en diverse faciliteiten.
ECC Leiden ligt vlakbij de A44 en tegenover het Bio
Science Park en is uitstekend bereikbaar per openbaar
vervoer en met de auto (Amsterdam Schiphol Airport
en Den Haag 15 minuten, Leiden Centrum 5 minuten en
Amsterdam 30 minuten). Van maandag t/m vrijdag is er in
de spitsuren een shuttleverbinding naar station Leiden CS.
ECC Leiden beschikt over 400 parkeerplaatsen.
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Naturalis Biodiversity Center
Darwinweg 2 2333 CR LEIDEN
071 - 75 19 600
sales@naturalis.nl
naturalis.nl

Naturalis is dé expert op het gebied van biodiversiteit. De enorme
natuurhistorische collectie van 42 miljoen objecten biedt onderzoekers
en bezoekers een blik op biodiversiteit in verleden, heden én toekomst.
Het fonkelnieuwe, prijswinnende museumgebouw midden in het
BioScience Park opende eind augustus 2019 de deuren. Het is dé
ontmoetingsplek voor iedereen die meer wil ontdekken en leren over de
natuur. In het museum ontdek je het vroegste leven op aarde, Nederland
in de ijstijd en de oerkrachten van onze aarde, je staat oog in oog met
T. rex Trix en ervaart het leven in de dinotijd.
Het nieuwe Naturalis is een inspirerende plek voor bedrijven. Een
bijeenkomst bij Naturalis is een bijeenkomst te midden van biodiversiteit.
De kennis en passie over de natuur deelt Naturalis ook graag met de
zakelijke bezoekers. Een inhoudelijke link is belangrijk; zo wordt samen
de rijkdom van de natuur verder ontdekt.
Naturalis heeft volop mogelijkheden om van een bijeenkomst een
succes te maken. Formeel of informeel en groot of klein (van 20 tot
maximaal 1100 personen); de inspirerende ruimtes bieden voor iedere
wens een gepaste setting. Organiseer overdag een congres in het
eikenhouten Auditorium met perfecte akoestiek en maak gebruik van
de bijbehorende subzalen. Inspireer je gasten door een bezoek aan
het museum, een lezing door één van de 150 wetenschappers en de
bijzondere natuurhistorische collectie. ‘s Avonds is het hele museum
beschikbaar. Een diner in het Atrium onder de veertig meter hoge
glaskroon bijvoorbeeld. Bij een reservering is de toegang tot het
museum altijd inbegrepen voor alle aanwezigen.
34 leidenconventionbureau.nl

35

Scheltema Leiden
Marktsteeg 1 2312 CS LEIDEN
071 514 441 / 06 5379 6498
info@scheltemaleiden.nl
scheltemaleiden.nl

Scheltema Leiden, een voormalige dekenfabriek uit 1817, ligt midden in het
Cultuurkwartier van Leiden. Het historische en karakteristieke pand straalt
zowel buiten als binnen een industriële sfeer uit. Scheltema Leiden hanteert
flexibele prijzen, de ruimtes zijn schaalbaar en voor elk soort evenement
inzetbaar. Kortom, maatwerk waarbij de klant centraal staat!
U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek in het prachtige
pand vlakbij Leiden Centraal waarbij het professionele team u helpt met het
vervullen van uw wensen en behoeften. Tijdens dit gesprek kunt u inspiratie
opdoen en de gastvrijheid van het Scheltema Leiden team zelf ervaren!
Meer informatie is te vinden in de online brochure
www.bit.ly/welkominleiden of bel voor een afspraak met 071 514 441.
Een aantal argumenten om Scheltema Leiden te kiezen voor uw
congres / evenement:
• Goede bereikbaarheid (8 minuten lopen vanaf het
centraal station / 2 parkeergarages om de hoek)
• Fantastische faciliteiten en rolstoelvriendelijk
• Unieke en multifunctionele locatie
• Professioneel team en samenwerking met de beste cateraars
• Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
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Zalen

Max aantal personen

Stoelen

M²

Theaterzaal

400

250

195

Foyer

120

40

108

Ketelhuis

100

60

97

Expo

100

80

140

TheaterCafé

75

40

71

Dank aan Monique Shaw / Leiden University Education Festival / eHealth Festival /
Netwerk Citymarketing Nederland voor het gebruik van beeldmateriaal
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Landgoed Oud-Poelgeest
Poelgeesterweg 1 2341 NM OEGSTGEEST
071 517 4224
reserveringen@oudpoelgeest.nl
kasteeloudpoelgeest.com

Aan de rand van Leiden, midden in de Randstad
ligt het prachtige en bosrijke landgoed
Oud-Poelgeest. Een indrukwekkende locatie
voor uw evenement. Met als hoogtepunt Kasteel
Oud-Poelgeest dat grenst aan de kasteelvijver die
in verbinding staat met de Kagerplassen en de
historische grachten van Leiden. Het monumentale
kasteel uit de 17e eeuw is de afgelopen jaren
gerenoveerd en gerestaureerd wat deze locatie
maakt tot een verrassende oase van rust en pracht.
Naast het Kasteel ligt het Koetshuis, waardoor er in
totaal maar liefst 15 themazalen te vinden zijn. Elke
zaal heeft een eigen karakteristieke uitstraling voor
vergaderingen of congressen met een capaciteit
variërend van 2 tot 100 personen. De moderne
faciliteiten en uitstekende hospitality garanderen
een zorgeloos verloop van uw evenement.
In het Koetshuis treft u naast 47 hotelkamers ook
restaurant ‘Botanicus’, waardoor ook culinaire
wensen eenvoudig vervuld kunnen worden.
Kortom een exclusieve en sfeervolle locatie binnen
handbereik!
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CORPUS Congress Centre
Willem Einthovenstraat 1 2342 BH OEGSTGEEST
071 751 0203
info@corpuscongresscentre.nl
corpuscongresscentre.nl

CORPUS ‘reis door de mens’ - waar de mens en
gezondheid centraal staan - herbergt een prachtig
congrescentrum met Green Key (Gold) certificatie.
CORPUS Congress Centre heeft een industrieel
karakter met een hoge multifunctionele lounge en
congreszaal. De grote congreszaal (540 personen)
kan volledig verduisterd worden maar is ook
met daglicht een verrassend ruime zaal. De zaal
kan verkleind worden tot middelgrote zaal (300
personen), waarbij vier breakoutzalen ontstaan.
De lounge is een ruimte voor ontvangst en catering
maar kan ook ingezet worden als beursvloer of voor
evenementen.
Het penthouse op de achtste verdieping biedt een
groots uitzicht over de omgeving en is de perfecte
locatie voor receptie, borrel of diner.
CORPUS ligt aan de A44 (afslag 8 Leiden) en is ook
uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer.
Met het naastgelegen Hilton Garden Inn Leiden
zijn beide locaties de unieke ingrediënten voor
de organisatie van grote plenaire bijeenkomsten,
productpresentaties of meerdaagse congressen.
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Hortus botanicus Leiden
Rapenburg 73 2311 GJ LEIDEN
071 527 5229 | 071 527 5144
hortus@hortus.leidenuniv.nl
hortusleiden.nl
Achter het Academiegebouw in Leiden ligt de oudste
botanische tuin van Nederland. Omgeven door water, bloemen
en monumentale bomen is de Hortus botanicus Leiden een
bijzondere plek voor uw zakelijke bijeenkomst.
De Hortus heeft verschillende locaties die uitermate geschikt
zijn voor kleinere congressen of symposia. In de monumentale
Oranjerie kunnen bijeenkomsten tot ongeveer honderd
deelnemers plaatsvinden. In de Tuinkamer is er plaats voor
groepen tot ongeveer vijftig personen. Stel uw dag zelf samen.
Een rondleiding door de tuin, high tea, borrel of diner na
sluitingstijd; het is allemaal mogelijk.

Museum Volkenkunde
Steenstraat 1 2312 BS LEIDEN
088 004 2830
reserveren@volkenkunde.nl
volkenkunde.nl
Museum Volkenkunde, een rijksmuseum, is gevestigd in een monumentaal
pand aan de Leidse Singel, het voormalige 19e-eeuws Leids Academisch
ziekenhuis. Het museum is een van de oudste volkenkundige musea ter
wereld en beheert een wereldberoemde collectie.
Het museum verhuurt verschillende zalen:
de grote zaal (maximaal 150 personen), het Paviljoen (maximaal 50
personen) en het museumcafé. Zakelijke bijeenkomsten tussen de
Boeddha’s, Afrikaanse Dogonmaskers of Incabeelden zijn onvergetelijk.
Het is ook mogelijk om het museum in de avonduren te huren. Het mooie
buitenterrein van het museum kan bij evenementen betrokken worden.
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Rijksmuseum Boerhaave
Lange Sint Agnietenstraat 10 2312 WC LEIDEN
071 751 9999
evenementen@rijksmuseumboerhaave.nl
rijksmuseumboerhaave.nl
Rijksmuseum Boerhaave is in 2019 verkozen tot Europees
Museum van het Jaar. De wereldberoemde collectie is de
schatkamer van vijf eeuwen wetenschap en geneeskunde. Het
museum is gevestigd in een schitterend rijksmonument in de
historische binnenstad van Leiden. Parkeergelegenheid en
Leiden CS zijn op loopafstand.
De zalen bieden ruimte aan respectievelijk 110 en aan 80
personen in theateropstelling. Een podium, katheder,
laptop, beamer, scherm, geluidsinstallatie en technische
ondersteuning zijn beschikbaar. Ook kunt u uw evenement
houden in het Anatomisch Theater, het museumcafé of op het
terras in de historische binnentuin.

Museum De Lakenhal
Oude Singel 32 2312 RA LEIDEN
071 516 5360
boekingen@lakenhal.nl
lakenhal.nl
Het vernieuwde Museum De Lakenhal is een perfecte locatie
voor uw ontvangst of evenement. Het museum belicht
verleden, heden en toekomst op bijzondere wijze. De
Achterplaats, het Auditorium, het Atelier en de Voorplaats
bieden de mogelijkheid tot het organiseren van bijzondere
ontvangsten, waaronder symposia, lezingen, recepties
en (walking) diners. Besloten ontvangsten kunnen zowel
binnen als buiten reguliere openingstijden van het museum
plaatsvinden.
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Rapenburg 6
Rapenburg 6 2311 EV LEIDEN
071 74 00 666
info@rapenburg6leiden.nl
rapenburg6leiden.nl
Het Rapenburg 6, in het hart van Leiden, heeft na jaren
renovatie zijn deuren geopend voor besloten gezelschappen.
In dit monumentale huis zijn gasten welkom voor
vergaderingen, private dining, borrels of andere business
events. Het pand beschikt over meerdere ruimten met een
echte huiskamersfeer en over een professioneel ingerichte
keuken, waar huiscateraars alle culinaire wensen vervullen.
Daarnaast is het Rapenburg 6 in het bezit van een sfeervolle
binnentuin, waar rozen, hortensia’s en een oude moerbeiboom
bijdragen aan een intieme sfeer. Komt u vergaderen? De
vergadertafel biedt plaats aan 26 personen. Komt u dineren?
Gezelschappen tot 40 personen zijn van harte welkom.

Marekerk
Lange Mare 48 2312 GS LEIDEN
071 514 9636
info@marekerk.com
marekerk.com
De Marekerk (1649) beheerst met zijn ronde koepel een groot
gedeelte van het silhouet van de stad. De achthoekige kerk
met mooie kroonluchters wordt buiten zon- en feestdagen
verhuurd voor congressen, diners, recepties, concerten en
andere evenementen (50 – 500 personen). In de winter wordt
de Marekerk verwarmd. Het aangrenzende Marehuis heeft
verschillende vergaderzalen (max. 65 personen). Leiden CS is
10 minuten lopen. Betaald parkeren langs de Oude Vest of in de
parkeergarage aan de Langegracht of de Lammermarkt. De kerk
is ook per boot bereikbaar.
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Bioscopen Leiden
Trianon: Breestraat 31 2311CH LEIDEN
Lido: Steenstraat 39 2312 BV LEIDEN
Kijkhuis: Vrouwenkerksteeg 10 2312 WS LEIDEN
071 512 3875
r.l.s.de.brabandere@gmail.com
bioscopenleiden.nl/informatie/zaalverhuur
Uw presentatie, congres of filmvertoning wordt extra sfeervol
in de zalen van Bioscopen Leiden. Klassiek in Trianon (het
oudste Leidse filmtheater uit 1927), de ultieme filmlocatie
in Lido of gezellig in het Kijkhuis, iedere bioscoop heeft zijn
eigen uitstraling. Bioscopen Leiden heeft tien zalen variërend
van klein tot groot waarbij de grootste zaal over 357 stoelen
beschikt. Iedere bioscoop heeft een bar met uitgebreid
assortiment en ook catering is mogelijk.

Hof van Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 1a, 2252 AK VOORSCHOTEN
hofvanduivenvoorde.nl reserveringen@hofvanduivenvoorde.nl
071 303 0630
De Hof van Duivenvoorde ligt op het landgoed van
Duivenvoorde in de gerenoveerde ‘Leidse Tuin’. In het
restaurant wordt zoveel mogelijk gewerkt met verse
streekproducten waardoor u culinair wordt verrast bij
uw receptie of vergadering.

Kasteel Duivenvoorde
Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK VOORSCHOTEN
kasteelduivenvoorde.nl sales@houseoflords.nl
071 561 3752
Bent u voor uw zakelijke bijeenkomst op zoek naar een
unieke en exclusieve locatie? Even helemaal weg van
kantoor en de afleidingen én toch in de randstad en goed
bereikbaar, dan is Kasteel Duivenvoorde een uitkomst.
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EATCB 2019
ETB-BISLIFE heeft van 16 tm 18 oktober 2019 het 28e EATCB
(European Association of Tissue and Cell Banks) congres
in de Stadsgehoorzaal te Leiden georganiseerd. Met 360
deelnemers uit geheel Europa. Het sociaal programma
bestond uit een rondvaarttocht door de Leidse grachten en
een sfeervol diner in de Hooglandse Kerk.
De bijdrage van het Leiden Convention Bureau heeft mede
tot een succesvol congres geleid. O.a. door het leggen
van diverse contacten, informeren over de diverse locaties,
het regelen van de opening van het congres door de
burgemeester en aansluitende receptie, en het regelen
van een VVV standje op het congres. Wij kunnen Leiden als
congresstad en de ondersteuning van het Leiden Convention
Bureau dan ook van harte aanbevelen!
P.J. Kruit, PhD, ETB-BISLIFE
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Overnachten
Leiden biedt de bezoeker een ruime en gevarieerde keuze aan hotels in diverse prijscategorieën, van 1 tot 4
sterren. Van klein charmant boutique hotel tot grote (inter)nationale hotelketens met luxe vergaderfaciliteiten.
In Leiden en de directe regio zijn bijna 3.000 hotelkamers.
Veel accommodaties bevinden zich binnen de oude stadsring en zijn op loopafstand van het Centraal Station.
Iets verder gelegen hotels beschikken dikwijls over een uitstekende shuttledienst. Sommige hotels zijn
gevestigd in historische panden, andere zijn modern en bieden soms spectaculaire uitzichten over de stad of
tot aan het Noordzeestrand.

45

Holiday Inn Leiden
Haagse Schouwweg 10 2332 KG LEIDEN
071 535 5555
hotel@hileiden.com
hileiden.com
Dit veelzijdige 4-sterren hotel is ideaal gesitueerd t.o.v. Amsterdam,
Schiphol en Den Haag en slechts 5 minuten van het centrum van
Leiden. De Keukenhof en de Noordzeestranden zijn binnen 10
minuten bereikbaar. Het ruime hotel biedt 200 hotelkamers met
smart tv’s, een groot restaurant & Ocean bar en diverse leisure
faciliteiten. Er zijn 14 moderne vergaderzalen voor bijeenkomsten
tot 400 personen en er is een businesscenter. In het naastgelegen
ECC Leiden is ruimte voor congressen en evenementen tot 2500
personen. Gratis parkeren (400 plaatsen), oplaadpunten voor
elektrische auto’s, shuttle service van/naar Leiden CS en wifi.

Van der Valk Hotel Leiden
Haagse Schouwweg 14 2332 KG LEIDEN
071 573 1731
leiden@valk.nl
hotelleiden.nl
Van der Valk Hotel Leiden biedt 80 ruime, stijlvolle kamers en is
prachtig gelegen aan de Oude Rijn met een open vaarverbinding naar
de Leidse binnenstad. Het hotel heeft een sfeervol restaurant en een
bar & brasserie in het monumentale deel van het pand.
De zalen in het hotel bieden mogelijkheden voor vergaderingen,
congressen, trainingen of presentaties tot 200 personen. Het hotel
is uitstekend bereikbaar vanuit de hele Randstad door de centrale
ligging dicht bij de A44 en A4. Gratis parkeergelegenheid én een
oplaadpunt voor elektrische auto’s.
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Boutique Hotels van Leyden
info@boutiquehotelsvanleyden.nl
boutiquehotelsvanleyden.nl
071 260 0700

Huys van Leyden
Oude Singel 212 2312 RJ LEIDEN

De Barones van Leyden
Oude Herengracht 22 2312 LN LEIDEN

Hotels met een echte beleving! Boutique Hotels van Leyden
bestaat uit twee kleinschalige boutique hotels die gelegen
zijn in historische grachtenpanden uit de Gouden Eeuw.
Uitkijkend over de binnenstad van Leiden en de mooiste
grachten, bieden zij sfeer, persoonlijke aandacht en net dat
beetje meer.
De 14 stijlvolle hotelkamers zijn voorzien van alle moderne
gemakken en faciliteiten. Eén van de kamers is geschikt voor
gasten met een fysieke beperking (rolstoel toegankelijk).
Daarnaast biedt de miniketen een shuttle service aan van/
naar Schiphol of Rotterdam/Den Haag Airport. Ook zijn er
(beperkte) eigen parkeerplaatsen aanwezig of openbaar
parkeren voor de deur.
De 18e-eeuwse galazaal in Hotel Huys van Leyden is een
uitstekende locatie voor uw vergadering (U-opstelling 24
personen), borrel (110 personen) of symposium. Wilt u echt
uitpakken? Dineren met het gouden bestek en dito glaswerk
is werkelijk een sprookje (55 personen)!
Laat u verrassen en ons voor u zorgen.
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Fletcher Wellness-Hotel Leiden
Bargelaan 180
2333 CW LEIDEN
071 870 0260
banquetsales@wellnesshotelleiden.nl
wellnesshotelleiden.nl

Fletcher Wellness-Hotel Leiden is centraal gelegen naast Centraal
Station Leiden en op slechts 5 minuten lopen van het oude
stadscentrum. Het hotel beschikt over 117 kamers en suites en
10 multifunctionele zalen geschikt van kleine meetings tot grote
recepties van 2 tot 300 personen. In het luxe en volledig uitgeruste
BLUE wellnessresort, kom je volledig tot rust. Vanaf Restaurant
Twelve, gelegen op de 12e verdieping, heeft u een fenomenaal
uitzicht richting Noordwijk en Katwijk. Onder het hotel bevindt zich
een betaalde parkeergarage.

City Hotel Nieuw Minerva
Boommarkt 23 2311 EA LEIDEN
071 512 6358
hotel@nieuwminerva.nl
nieuwminerva.nl
City Hotel Nieuw Minerva stamt uit de 16e eeuw en ligt aan de
Oude Rijn in hartje Leiden. Het hotel bevindt zich dicht bij winkels,
universiteit, musea en (culturele) uitgaansgelegenheden. Het heeft
35 unieke kamers in Oudhollandse sfeer, waarvan 11 themakamers.
In het restaurant wordt ontbijt geserveerd. In combinatie met
vergaderingen kan er ook lunch worden geserveerd. Er is één
multifunctionele zaal (maximaal 20 personen) voor zakelijke
bijeenkomsten, vergaderingen, trainingen, presentaties of feesten.
Leiden CS is op loopafstand en er is betaald parkeren voor het hotel.
Er is een aanlegplaats voor boten.
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Golden Tulip +
Tulip Inn Leiden Centre
Het 4-sterren hotel Golden Tulip Leiden Centre ligt direct
naast het 3-sterren hotel Tulip Inn Leiden Centre; samen
herbergen ze 7 sterren onder 1 dak. Het hotel bevindt zich
op een prachtige locatie in het centrum van de historische
stad Leiden en tegenover het Centraal Station. De hotels
zijn zowel uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer
als met de auto. Het hotel beschikt over 6 moderne en
multifunctionele vergaderzalen, zeer geschikt voor kleine tot
middelgrote bijeenkomsten. De zalen hebben een maximale
capaciteit van 120 personen. Alle zalen zijn voorzien
van daglicht en airconditioning en beschikken over een
vergaderkit, waardoor het u aan niets ontbreekt.

Golden Tulip Leiden Centre
Schipholweg 3 2316 XB LEIDEN
071 408 3500
reservations@goldentulipleidencentre.nl
goldentulipleidencentre.nl

Tulip Inn Leiden Centre
Schipholweg 3 2316 XB LEIDEN
071 408 3500
reservations@goldentulipleidencentre.nl
tulipinnleidencentre.nl
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Ibis Leiden Centre
Stationsplein 240-242 2312 AR LEIDEN
071 516 0000
H8087-RE@accor.com
ibishotel.com
Het 3-sterren hotel ibis Leiden Centre ligt tegenover het Centraal
Station op slechts enkele minuten lopen van het historische
stadscentrum en het Bio Science Park. De modern ingerichte kamers
zijn voorzien van comfortabele boxspringbedden, airconditioning
en kofﬁe- en theefaciliteiten. Bar Rendez-Vous biedt elke dag een
uitgebreid ontbijtbuffet, een lekker drankje en een warme snack.
Tevens wordt er ‘s avonds een kleine kaart geserveerd met een
keuze uit diverse hoofdgerechten. Ibis staat voor optimaal comfort,
eersteklas service en 24 uur per dag ultieme gastvrijheid voor een
scherpe prijs!

Hilton Garden Inn Leiden
Willem Einthovenstraat 3 2342 BH OEGSTGEEST
071 711 1000
events.leiden@hilton.com
leiden.hgi.com
Hilton Garden Inn Leiden ligt aan de A44, op het Leiden Bio
Science Park en biedt 173 ruime hotelkamers met gratis WiFi
& parkeren. De 6 vergaderruimtes met daglicht bieden een
vertrouwde basis voor evenementen tot 110 deelnemers.
Bovendien biedt de vernieuwde meeting foyer in combinatie
met “The Shop”, een koffiecorner waar 24/7 warme en koude
dranken, dagverse belegde broodjes, wraps en salades te koop
zijn, werkruimte voor ondernemers onderweg. Het naastgelegen
CORPUS Congrescentrum voegt unieke elementen toe aan een
succesvolle grote vergadering, productpresentatie of meerdaags
evenement.
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European Carbohydrate Symposium 2019
Het 20e Europese Carbohydrate Symposium ‘EUROCARB‘ vond plaats in de
Stadsgehoorzaal, van 30 juni tot 4 juli 2019. Ongeveer 550 deelnemers genoten van
meer dan 30 plenaire vergaderingen en lezingen. Zij bespraken de laatste nieuwtjes
over glycowetenschappen tijdens verschillende postersessies waarbij in totaal
ongeveer 250 posters gepresenteerd werden door senior en junior wetenschappers
uit de hele wereld.
Naast wetenschap genoten de deelnemers ervan om in het centrum van de
historische, maar zeer levendige stad Leiden te zijn. Grote dank aan Leiden
Convention Bureau, Congress by design en de Stadsgehoorzaal. De conferentie
wordt als een groot succes beschouwd, of in de woorden van verschillende
deelnemers ‘de beste (en beste venue) van de congresserie’.
Prof. dr. H.S. Overkleeft, Leids Instituut voor Chemisch Onderzoek
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Overige zakelijke diensten

Koornbrug
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Professional Congress
Organisers & Intermediairs
Een Professional Congress Organiser (PCO) of een intermediair is
gespecialiseerd in het organiseren van internationale congressen en meetings
op een professionele basis. Leiden Convention Bureau raadt aan om bij de
organisatie van een groot internationaal congres een PCO of intermediair in te
schakelen. Zij kunnen de gehele organisatie van een congres verzorgen, of zich
beperken tot bepaalde onderdelen.
PCO’s & intermediairs hebben veel ervaring en expertise waardoor ze efficiënt
en nauwkeurig werken en een goede onderhandelingspositie hebben.
De opdrachtgever kan zich volledig richten op de inhoud en de PCO of
intermediairs neemt alle praktische zorgen voor zijn of haar rekening.

Vervoer en rondvaart
Leiden is een kleine stad en de meeste locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar in het
historische centrum. Hollands vervoersmiddel bij uitstek is de fiets. Veel hotels hebben eigen fietsen
te leen of te huur. Het openbaar vervoer in Leiden is uitstekend. Vanuit diverse richtingen stoppen er
treinen op station Leiden Centraal. Het station ligt aan de rand van de binnenstad. Stadsbussen rijden
met een hoge frequentie naar vrijwel alle plekken in de stad.
Men reist comfortabel per touringcar of taxi naar verder gelegen (congres)locaties, naar de kust, de Keukenhof,
het Groene Hart of Schiphol. Deze bedrijven kunnen grote en kleine groepen vervoeren, in (VIP)touringcar,
dubbeldekker, (VIP)minibus, midibus of partybus en zijn tevens reisagent voor excursies of langere reizen.
In een stad vol grachten en singels, met rivieren die voeren naar de meren of het strand, mag een boottocht
niet ontbreken. Een rondvaartboot biedt een prachtig zicht op stad en omgeving, naar wens met een gids die
onderweg alles over de historische stad vertelt. Er zijn alle mogelijke arrangementen met lunches, borrels en
diners aan boord. In overdekte en open boten, eventueel met een warme deken op schoot.

Catering
Cateraars in Leiden en omgeving zijn gewend om flexibel te werken in
uitdagende omgevingen: locaties in de open lucht, locaties zonder
keuken, te land of te water of in een grote kerk. Of het nu gaat om een groot
diner, een vergadermaaltijd, hapjes bij een evenement of een buffet bij een
congres of receptie, zij bedenken bijzondere thema’s voor verschillende
doelgroepen, kennen hun mogelijkheden en verzorgen dikwijls niet alleen
het eten en drinken, maar ook de aankleding en
de bediening.
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LCB
Professional Conference Organiser
Lammenschansweg 144 2321 JX LEIDEN
071 202 0303
pco@leidscongresbureau.nl
leidscongresbureau.nl/pco

Het Leids Congres Bureau organiseert al ruim dertig jaar
succesvolle nationale en internationale wetenschappelijke
congressen. In nauwe samenwerking met de
congrescommissie regelt deze Professional Conference
Organiser tot in detail alle praktische en tijdrovende zaken,
zodat de commissie zich op de inhoud kan richten.
Een team van toegewijde medewerkers staat voor u klaar
bij o.a. het opstellen van een realistische planning en
begroting, het ontwikkelen en verzorgen van de marketing
en communicatie, het efficiënt afhandelen van registraties en
betalingen en het vakkundig voorbereiden en uitvoeren van
alle logistieke werkzaamheden.
Daarnaast staat het LCB garant voor een zorgvuldige abstract
handling, waarbij het bureau praktische begeleiding biedt bij
het opstellen van de call en de review criteria en zorg draagt
voor een goed online indienformulier en een betrouwbaar
geanonimiseerd review proces.
Met veel plezier en enthousiasme spant het LCB zich tot het
uiterste in om u te ontzorgen en uw congres tot een groot
succes te maken.
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Kuiters idee en organisatie
Bezoekadres: Landelijk mobiel… dus overal waar Ú dat wilt!
06 22 49 55 58
wil@kuitersidee.nl
kuitersidee.nl

Kuiters idee…van inhoud naar opbrengst…
Kuiters idee en organisatie is een bureau dat verrassende
maatwerkconcepten biedt met originele invulling van
programma’s voor (inter)nationale conferenties, zakelijkeen feestelijke bijeenkomsten. De focus ligt op het vertalen
van doelstelling naar vorm die past bij de doelgroep; met
aandacht voor technische, praktische en organisatorische
uitvoerbaarheid en passend binnen (financiële) kaders en
omstandigheden. Kuiters onderscheidt zich door creativiteit,
betrokkenheid, pro-activiteit, professionele perfectie, gedegen
organisatie en doortastende regie en aansturing. Goed en snel
communiceren. Keywords: flexibiliteit en advies op maat.

Congress by design
Postbus 77 3480 DB HARMELEN
088 089 8101
info@congressbydesign.com
congressbydesign.com
Congress by design, met een jarenlange ervaring in de organisatie
van (wetenschappelijke) congressen, heeft inmiddels een grote
verscheidenheid aan (inter)nationale bijeenkomsten van groot
tot klein georganiseerd. Opdrachtgevers van A tot Z ontzorgen,
creatieve en innovatieve oplossingen bieden om het congres tot
een groot succes maken, zijn de belangrijkste doelen van Congress
by design. Dat doet zij met een snel schakelend team van ervaren,
enthousiaste en toegewijde professionals. Congress by design is
gecertificeerd door IAPCO (International Association of Professional
Conference Organizers).
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Boerhaave Nascholing
Postbus 9600 - POORT 2300 RC LEIDEN
071 526 8500
boerhaavenascholing@lumc.nl
boerhaavenascholing.nl

Boerhaave Nascholing en Boerhaave CME
(Continuing Medical Education) organiseren jaarlijks
ruim 200 geaccrediteerde medische congressen,
CME cursussen en biomedische symposia voor
circa 12.000 deelnemers, van 100 tot ruim 600 per
meeting. Boerhaave Nascholing adviseert over de
juiste onderwijsvorm voor optimale presentatie van de
thema’s van een congres. Voor praktische onderdelen
kunnen zij skills-labs en een snijzaal inzetten. Bij de
ontwikkeling van congressen en cursussen ontwerpt
Boerhaave Nascholing en CME speciale leertrajecten.
Er wordt aanvullend aan het programmavoorstel
gebruik gemaakt van interactieve onderwijsvormen
en online mogelijkheden, met als doel het zo goed
mogelijk beklijven van de aangeboden kennis.
Medewerkers beschikken over uitstekende schriftelijke
en mondelinge taalvaardigheid in Nederlands en
Engels en hebben uitgebreide kennis van medische
doelgroepen.

LUMC
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Evenementenbureau
Universiteit Leiden
Postbus 2300 RA LEIDEN
071 527 3135
mmh.imthorn@bb.leidenuniv.nl
universiteitleiden.nl/evenementenbureau

Als u een evenement wil organiseren, komt er veel op u
af. Het Evenementenbureau van de Universiteit Leiden
biedt uitkomst voor alle academische bijeenkomsten.
Medewerkers van de Universiteit Leiden die een
evenement organiseren of partijen die dat samen
met de universiteit doen, kunnen terecht bij het
Evenementenbureau van de universiteit. Dat heeft
ruime ervaring in het organiseren van academische
bijeenkomsten en evenementen. Variërend van kleine
interactieve bijeenkomsten met koffie en een koekje tot
grote, meerdaagse congressen met hotelovernachtingen.
Het Evenementenbureau kan u op vele manieren
van dienst zijn: van adviseren over de invulling, op
grote lijnen meedenken tot de algehele planning,
organisatie en uitvoering. En alles daartussenin. Het
Evenementenbureau adviseert desgewenst ook over een
effectieve evenementvorm en draagt originele ideeën aan
voor interactie met de deelnemers ter versterking van uw
boodschap.
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Homemade Catering op Maat
Meer en Duin 202 2163 HD LISSE
0252 42 77 05
info@homemadefood.nl
homemadefood.nl
instagram #homemadecateringopmaat

Van een gastronomisch hoogstandje tot
lunchbezorging. Kwaliteit in smaak en op maat, dat
zijn de culinaire concepten van Homemade catering
op maat.
Van congres, lunch, receptie, walking dinner, sfeervol
seated dinner tot galafeest.
Het chefs team maakt gerechten aangepast aan
het seizoen, uw wensen en de aangelegenheid.
Vers, huisgemaakt, puur en passie zijn hierbij de
kernwoorden.
Homemade schenkt aandacht aan vitaliteit,
gezondheid en duurzaamheid.
Gesteund door het enthousiaste team aan
horecaprofessionals ontzorgt Homemade tijdens uw
event.
Homemade levert unieke concepten, zo creatief
mogelijk op uw wensen en budget ingespeeld maar
telkens weer verrassend. Modern, bohemien of
klassiek; allen op topniveau.
De onderscheidende factor is dat er op locatie
wordt gekookt en à la minute de laatste hand
gelegd wordt aan de gerechten. Afhankelijk van uw
wensen, vindt het koken achter de schermen plaats
of als showvariant. In beide gevallen wordt er een
restaurantwaardig menu geserveerd.
Homemade informeert u graag over de vele
mogelijkheden.
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House of Lords Catering
houseoflords.nl
070 205 5355
sales@houseoflords.nl

CULINARY ART THROUGH PASSION
House of Lords is een dynamisch cateringbedrijf die
persoonlijke en exclusieve catering met passie verzorgt. Passie
voor eten en passie voor het vak. Het creëren, organiseren
en uitvoeren van een volledige culinaire beleving van een
intiem diner tot evenementen met foodtrucks, foodcorners,
life-cooking op toplocaties behoren tot de dagelijkse
werkzaamheden. De gasten staat bij House of Lords altijd
centraal. Zij worden gastvrij en met de beste service
ontvangen.

Van der Linde Catering + Evenementen
010 262 0300
info@vanderlindecatering.nl
vanderlindecatering.nl

DE GLIMLACH BIJ UW GAST IS ONS SUCCES
Dit familiebedrijf bestaat sinds 1962 en is uitgegroeid tot de top van
de Nederlandse cateringbedrijven. Van der Linde werkt dagelijks
met passie en dat proeft u.
Het team staat altijd voor u klaar voor creatieve invullingen en om
uw gasten een warm welkom te geven zodat ze met een glimlach
uw evenement verlaten.
Van der Linde werkt met regionale producten van het seizoen.
Dutch cuisine met veel aandacht voor duurzaamheid, no waste en
gezonde voeding. Uiteraard kan er ook een diner, lunch of receptie
100% vegetarisch worden aangeboden. U zult versteld staan van de
pure kleuren en smaken van de natuur.
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Bizon Events
Meelfabriekplein 1 2312 LK LEIDEN
071 750 3184
info@Bizon-Events.nl
Bizon-Events.nl
Bizon Events is een no-nonsense organisatiebureau voor
bedrijfsuitjes, vergaderbreaks en zakelijke evenementen in
Leiden. Sinds 1988 (!) verzorgt Bizon voor hun gasten de
meest bizon’dere events, waarbij U als klant centraal wordt
gesteld én ontzorgt. Bizon kent de meest bizon’dere plekjes
in Leiden en die worden graag verwerkt in hun events. Ontdek
de ‘on-ontdekte’ plekjes van Leiden met de BizonSloep,
BikeTours, Interactieve Games of tijdens een stijlvol diner bij
een industriële toplocatie!

Brouwer Tours en Taxi Brouwer B.V.
Keyserswey 38-40 2201 CW NOORDWIJK
071 365 0090
info@brouwertours.nl
brouwertours.nl

Brouwer Tours en Taxi Brouwer b.v. bestaan sinds 1905 en genieten
grote naamsbekendheid met hun modern en uitgebreid wagenpark,
bestaand uit meer dan 130 voertuigen.
Het bedrijf heeft de ervaring en de logistieke kennis om zowel
een exclusieve zakenreis als een grootschalig evenement voor
10.000 personen goed te laten verlopen. Het bedrijf is inzetbaar
voor zakelijk vervoer, particulier vervoer, evenementenvervoer,
congresvervoer, groepsvervoer, bedrijfsuitjes, dagtochten,
shuttlediensten, transfers en meerdaagse rondreizen. Onder de
naam Brouwer Travel is Brouwer actief in reisarrangementen en
dagtochten voor de particuliere en zakelijke markt.
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Efficient Hotel Partner
Badlaan 1 BIS | 1182 JJ AMSTELVEEN
020 345 2322
mail@hotelpartner.nl / jennifer@hotelpartner.nl
efficienthotelpartner.nl
“Ik vond het heel prettig
samenwerken. Jullie hebben ons
echt ontzorgd.”
Auke Planjer – Lorentz Center
(EQUADIFF 2019).

Een congres organiseren is een tijdrovende klus.
Denk maar eens aan het zoeken naar de juiste locatie,
prijsonderhandelingen, het reserveren van hotelkamers en het
verwerken van talloze wijzigingen in de boekingen. Efficient
Hotel Partner neemt de complete organisatie graag uit handen.
Hotelreserveringen worden gemaakt via Book a Room Linq,
een systeem waarbij deelnemers in één oogopslag kunnen
zien welke hotels beschikbaarheid hebben en tegen welke
prijs. Daarnaast assisteert Efficient Hotel Partner bij overige
vraagstukken zoals vervoer, dagvoorzitters, audiovisuele
middelen en activiteiten.

VGF
Postbus 5208 2000 GE HAARLEM
070 370 5705
info@VGFHolland.nl
vgfholland.nl
Het Voorfinancierings- & Garantiefonds
Het VGF biedt financiële zekerheid aan organisatoren van
internationale meerdaagse congressen.
Waarom VGF? Het VGF biedt:
• Een kosten- en renteloze lening tot € 90.000 om
opstartkosten te voldoen
• Een garantstelling tot € 90.000 om een eventueel verlies door
tegenvallende deelnemersaantallen af te dekken
• De mogelijkheid om bovenstaande regelingen afzonderlijk
of gecombineerd in te zetten
Meer informatie? Alle voorwaarden, de volledige
aanvraagprocedure en meer informatie over het VGF, vindt u op
www.VGFHolland.nl.
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Top 10 redenen
om Leiden te kiezen
voor uw congres
1 Internationaal vermaarde onderzoeksuniversiteit
2 Leiden Bio Science Park grootste life sciences
cluster van Nederland
3 15 minuten naar Amsterdam Airport Schiphol
4 Vierde cultuurstad van Nederland, 13 musea
waarvan 4 rijksmusea
5 Gevarieerd aanbod van congreslocaties
6 Compacte stad, veel locaties op loopafstand
7 Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 11-35 minuten
per trein
8 Historische kern met grachtengordel
9 Leiden aan Zee: 12 km naar de Noordzeekust
10 Hotels en restaurants in elke prijsklasse

Leidse Schouwburg
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leidenconventionbureau.nl

Facts & Figures
Meer dan

28

88

kilometer
aan grachten en singels.

30,000

3,000Facts & figures
Hortus Botanicus Leiden
gesticht in

1590.

bruggen.

200

studenten

monumenten.

60
restaurants.

bars.

13

musea
inclusief
vier Rijksmusea

Geboortestad van vele beroemde
Nederlandse schilders zoals Rembrandt
van Rijn, Jan Steen, Jan van Goyen en
Lucas van Leyden.
Leiden telt

35

hofjes.

100

muurgedichten, in
Leiden telt meer dan
uiteenlopende talen en schriften.
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Adres

Postcode + Plaats

Telefoon

Website

E-mail

Bioscopen Leiden

Breestraat 31

2311 CH Leiden

(+31) 715123875

www.bioscopenleiden.nl

r.l.s.de.brabandere@gmail.com

Boutique Hotel de Barones van Leyden

Oude Herengracht 22

2312 LN Leiden

(+31) 71 260 0700

www.boutiquehotelsvanleyden.nl

info@boutiquehotelsvanleyden.nl

Boutique Hotel Huys van Leyden

Oude Singel 212

2312 RJ Leiden

(+31) 71 260 0700

www.boutiquehotelsvanleyden.nl

info@boutiquehotelsvanleyden.nl

City Hotel Nieuw Minerva

Boommarkt 23

2311 EA Leiden

(+31) 71 512 6358

www.nieuwminerva.nl

hotel@nieuwminerva.nl

CORPUS Congress Centre

Willem Einthovenstraat 1

2342 BH Oegstgeest

(+31) 71 751 0203

www.corpuscongresscentre.nl

info@corpuscongresscentre.nl

ECC Leiden

Haagse Schouwweg 10

2332 KG Leiden

(+31) 71 535 5523

www.eccleiden.com

info@eccleiden.com

Fletcher Welness-Hotel Leiden

Bargelaan 180

2333 CW Leiden

(+31) 71 870 0260

www.wellnesshotelleiden.nl

banquetsales@wellnesshotelleiden.nl

Golden Tulip/Tulip Inn Leiden Centre

Schipholweg 3

2316 XB Leiden

(+31) 71 408 3500

www.goldentulipleidencentre.nl

reservations@goldentulipleidencentre.nl

Hilton Garden Inn Leiden

Willem Einthovenstraat 3

2342 BH Oegstgeest

(+31) 71 711 1000

www.leiden.hgi.com

events.leiden@hilton.com

Holiday Inn Leiden

Haagse Schouwweg 10

2332 KG Leiden

(+31) 71 535 5555

www.hileiden.com

hotel@holidayinnleiden.com

Hooglandse Kerk

Nieuwstraat 20

2312 KC Leiden

(+31) 71 514 9636

www.hooglandsekerk.com

info@hooglandsekerk.com

Hortus botanicus Leiden

Rapenburg 73

2311 GJ Leiden

(+31) 71 527 5229/5144

www.hortusleiden.nl

hortus@hortus.leidenuniv.nl

Ibis Leiden Centre

Stationsplein 240-242

2312 AR Leiden

(+31) 71 516 0000

www.ibishotel.com

h8087@accor.com

Kasteel Duivenvoorde

Laan van Duivenvoorde 4

2252 AK Voorschoten

(+31) 715613752

www.kasteelduivenvoorde.nl

sales@kasteelduivenvoorde.nl

Landgoed Oud-Poelgeest

Poelgeesterweg 1

2341 NM Oegstgeest

(+31) 71 517 4224

www.oudpoelgeest.com

reserveringen@oudpoelgeest.nl

Leidse Schouwburg

Oude Vest 43

2312 XS Leiden

(+31)71 516 2404/2406

www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

sales@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Marekerk

Lange Mare 48

2312 GS Leiden

(+31) 71 514 9636

www.marekerk.nl

info@marekerk.com

Museum De Lakenhal

Oude Singel 32

2312 RA Leiden

(+31) 71 516 5360

www.lakenhal.nl

boekingen@lakenhal.nl

Museum Volkenkunde

Steenstraat 1

2312 BS Leiden

(+31) 88 004 2830

www.volkenkunde.nl

reserveren@volkenkunde.nl

Naturalis Biodiversity Center

Darwinweg 2

2333 CR Leiden

(+31) 71 568 7700

www.naturalis.nl

sales@naturalis.nl

Pieterskerk Leiden

Kloksteeg 16

2311 SL Leiden

(+31) 71 513 7764

www.pieterskerk.com

sales@pieterskerk.com

Rapenburg 6

Rapenburg 6

2311 EV Leiden

(+31) 71 74 00 666

www.rapenburg6leiden.nl

info@rapenburg6leiden.nl

Rijksmuseum Boerhaave

Lange St. Agnietenstraat 10

2312 WC Leiden

(+31) 71 751 9999

www.rijksmuseumboerhaave.nl

evenementen@rijksmuseumboerhaave.nl

Scheltema Leiden

Marktsteeg 1

2312 CS Leiden

(+31) 71 514 441

www.scheltemaleiden.nl

info@scheltemaleiden.nl

Stadsgehoorzaal

Breestraat 60

2311 CS Leiden

(+31) 71 516 2404/2406

www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

sales@leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Van der Valk Hotel Leiden

Haagse Schouwweg 14

2332 KG Leiden

(+31) 71 573 1731

www.hotelleiden.nl

leiden@valk.nl

Aantal zalen

Theater

Cabaret

receptie

buffet

diner

max. opp.m2

hotelkamers

parkeerplaatsen

Opmerking

10

357

1

18

18

50

25

32

55

5

openbaar

350m van gemeentelijke garage

1

60

30

110

50

50

110

9

6

350m van gemeentelijke garage

1

20

20

20

35

Haagweg

8

540

200

1000

700

624

1105

*

125 betaald

2500

1500

2500

1000

1000

2700

*

400 gratis

*onder één dak met het Holiday Inn Leiden

9

230

70

300

200

200

238

117

350

direct gelegen naast Leiden CS, In het Level Gebouw

6

120

75

130

120

120

140

155

75

6

100

60

120

126

126

100

173

173

14

400

225

300

220

220

1700

200

400 gratis

4

1500

400

1500

950

950

2800

Haagweg

4

110

56

250

220

160

200

Haagweg

1 + 3 subzalen

*

118

3
15

40
200

100

100

1 + 3 subzalen

539

50

150

150

50

1*

550

150

700

150

150

100

Haagweg

3

100

100

250

200

100

450

Lammermarkt

3

150

250

200

100

800

Haagweg/Morspoort

120

47

Langegracht/Dirk

eigen parkeerterrein met 200 plaatsen, is
niet mogelijk te reserveren overdag

150

1150

500

255 (Auditorium)

1600

550

2000

1300

800

100

40

100*

200

125

60

124

Haagweg

3300

1

Haagweg

4

Haagweg

4

140

5

250

150

550

500

250

612

Lammermarkt/Langegracht

838

250

1500

700

250

440

Haagweg

176

112

250

120

144

250

5 + 8 subzalen
10

*2000 in kruisvorm

gratis

240

3

*onder één dak met ECC Leiden

Vergadertafel 26 personen

60

4

direct gelegen naast Leiden CS

*6 zalen in Golden Tulip Leiden Centre

110

1 + 5 subzalen

*173 in naastgelegen Hilton Garden Inn

80

180 gratis

*diverse subzalen in Marehuis

*) vergaderen in Auditorium, subzalen enkel in combinatie met
Auditorium; feestelijk diner of receptie in Atrium 's avonds mogelijk

*Walking dinner

In het hart van het cultuurkwartier
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Leiden Convention Bureau

Colofon
Leiden congressen en zakelijke
evenementen is een uitgave van

Leiden Convention Bureau

Opdrachtgever

Leiden Convention Bureau

Redactie
Fotografie

Yvonne Kret, Lucien Geelhoed,
Charlotte Kamermans
Leiden Marketing, Hielco Kuipers, Karin
Borghouts, Kees Hummel, Mike Bink Fotografie,
Monique Shaw, Scagliolabrakkee, Taco
van der Eb en eigen materiaal partners

Ontwerp & realisatie

Campaigns&Results

Grafische productie

De Bink

Met dank aan

Medewerkers Leiden Convention
Bureau, Burgemeester H.J. Lenferink

Bezoekadres

Stationsweg 26 2312 AV LEIDEN

E-mail

info@leidenconventionbureau.nl

Website

leidenconventionbureau.nl

Postadres

Postbus 190 2300 AD Leiden

Telefoon

071 516 0990

Molenaarsberg

Bierlap

Vijfde editie, eerste druk, januari 2020, copyright 2020, Leiden Convention Bureau
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een systeem of worden overgezet
in welke vorm dan ook (elektronisch, fotokopie of anderszins) zonder toestemming van de opdrachtgever. Deze uitgave is met de
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Rapenburg 6
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Rijksmuseum Boerhaave
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Stadsgehoorzaal Leiden
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Van der Valk Hotel Leiden
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Contactgegevens
Leiden Convention Bureau
Stationsweg 26
2312 AV Leiden
Nederland

Telefoon

+31 (0)71 516 0990

info@leidenconventionbureau.nl
leidenconventionbureau.nl

