
 

PERSBERICHT 

 

Nieuwe ANWB monumentenborden in Leiden 

 
Leiden, 19 oktober 2022 - De komende weken krijgen 36 Leidse monumenten een nieuw 
ANWB monumentenbord. De borden vervangen de oude exemplaren die slecht leesbaar 
werden. De nieuwe borden tonen de historie van Leidse gebouwen op een toegankelijke 
manier aan bewoners en bezoekers. Op 19 oktober bevestigden burgemeester Henri 
Lenferink en rector magnificus Hester Bijl samen het eerste nieuwe monumentenbord aan 
het pand aan de Langebrug 45.  
 
Vierde monumentenstad 
Leiden telt ruim 2800 monumenten en is daarmee de vierde monumentenstad van 
Nederland. De ANWB monumentenborden informeren bewoners en bezoekers over 
toonaangevende historische locaties in de binnenstad. Zo hangt er een bord op de 
Pieterskerk, Hooglandse Kerk, Hartebrugkerk, Latijnse School, het Academiegebouw en het 
Heerenlogement. Ook hebben de meeste hofjes een informatiebord. Op elk bord staat een 
Nederlandse tekst met daaronder een Engelse samenvatting. Een QR-code verwijst naar 
leiden.nl/monumenten voor meer informatie, ook in het Duits. Alle teksten zijn herschreven 
en op historische juistheid gecontroleerd. 
 
Langebrug 45  
In Leiden woonden veel beroemdheden, zoals meesterschilder Rembrandt van Rijn. Minder 
bekend is dat aan Langebrug 45 de zesde president van Amerika woonde, John Quincy 
Adams. Hij studeerde aan de Universiteit Leiden. Zijn vader, John Adams, was hier toen 
ambassadeur voor de nieuwe Amerikaanse staat. Vader John werd later de tweede 
president van de Verenigde Staten (1797-1801) en zoon John Quincy de zesde president 
(1825-1829). Dit historische feit maakte de Langebrug vandaag een bijzonder decor voor de 
onthulling van het eerste nieuwe monumentenbord.  
 
 
De ANWB, Erfgoed Leiden en Omstreken, Leiden&Partners, De Vink Restauratiewerken en 
gemeente Leiden voeren samen dit project uit.   
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie en/of beeldmateriaal neem je contact op 
met Thies Wolf, Marketeer Stad en Regio van Leiden&Partners via thies@leidenenpartners.nl of 06-43701102.  
 

Over ANWB 
ANWB zet zich in voor het behoud van de Nederlandse landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Door 
mensen te informeren over de historie van gebouwen, cultureel erfgoed of landschappen, draagt zij bij aan de 
beleving van een stad of gebied. ANWB plaatst al ongeveer 35 jaar informatieborden bij monumenten en langs 
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toeristische routes met als doel niet alleen de bezoekers, maar ook de bewoners van de regio, kennis te laten 
maken met de historische locaties. 
 
Over Erfgoed Leiden en Omstreken 
Voor de gemeente Leiden is Erfgoed Leiden de organisatie voor advies en informatie over historische panden 
en archeologie. Naast advies over monumenten beheren zij ook de eeuwenoude archieven van Leiden. 
 
Over Leiden&Partners 
Met een veelvoud aan samenwerkingspartners ontwikkelt, initieert en faciliteert Leiden&Partners  
projecten voor bewoners, bedrijven, talenten en bezoekers, gericht op het vergroten van welzijn en 
welvaart in Leiden en haar regio. www.leidenenpartners.nl 
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