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Boeren, burgers, buitenlui! Hoe mooi zal deze kreet geklonken hebben vanaf de roepstoel aan 
de stadhuisgevel op de Breestraat. De stadsomroeper was, als exclusieve verkondiger van het 
nieuws, altijd wel goed voor een oploopje van mensen uit alle rangen en standen. Maar ook in de 
kerk en op de markt kwamen allerlei bevolkingsgroepen bijeen. 
Met het programma van Open Monumentendagen 2017 geven wij u onze kijk op monumentale 
ontmoetings-, werk- en vergaderplekken. Waar kwamen de burgers, boeren en buitenlui elkaar 
tegen? Bij het stadhuis dus en in de kerken. Maar ook bij het hoogheemraadschap, in de Waag, 
bij molens en in kroegen. En soms gewoon thuis. Niet alleen in Leiden, maar ook in de Leidse 
ommelanden.
Samenwerking met Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Warmond en Kaag en Braassem, heeft 
ertoe geleid dat we dit jaar ook een regionale fietsroute langs vele monumenten kunnen pre-
senteren.
Open Monumentendagen Leiden is nu dertig jaar verbonden aan de landelijke Stichting Open 
Monumentendag. Op 17 september 1987 werd de Leidse dag voor het eerst gekoppeld aan de 
landelijke dag, met dertien opengestelde monumenten. We trokken toen ruim vijftienduizend 
pandbezoeken.
Sindsdien is de belangstelling voor onze monumenten sterk toegenomen. Dit jaar zijn er, alleen 
in Leiden zelf al, 33 panden opengesteld. We verwachten, net als vorig jaar, meer dan vijftigdui-
zend bezoeken, waaronder ook talrijke van niet-Leidenaars.
Open Monumentendagen Leiden kan niet bestaan zonder een formidabele groep van meer dan 
honderd enthousiaste vrijwilligers. Zij helpen ons, vaak langjarig, om tot het welslagen van ieder 
nieuw Open Monumenten weekeind te komen. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk. Daarnaast 
veel dank aan onze pandeigenaren, subsidiegevers en sponsors.
Geniet in de ommelanden, maar zeker ook in onze fraaie binnenstad!

VOORWOORD

Alexander C. Geertsema / Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden

OPEN MONUMENTENDAGEN LEIDEN

Bestuur: Marianne Kroon, Geert Doeven, Daan Isendoorn, Milly de Bruyn, Alexander Geertsema enSaskia Leupen.  
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Pandeigenaar, rondleider, gastheer, gastvrouw, organisator van jeugdactiviteiten, pandmanager, 
schrijver, vertaler en redacteur van het programmaboekje en de Kidsgids, fotograaf, organisator 
van de muziek, bestuurslid...

De Open Monumentendagen Leiden kunnen niet plaatsvinden zonder de inzet van vrijwilligers. 
Ieder jaar werken bijna 200 mensen onbetaald mee om het tweedaagse evenement tot een suc-
ces te maken. Ze zetten zich in om hun passie voor monumenten te delen met het grote publiek. 

Naast het verrichten van concrete werkzaamheden, geeft de Stichting Open Monumentendagen 
Leiden je de kans je horizon te verbreden. Onder andere door het ontmoeten van nieuwe men-
sen en door kennis te delen over de geschiedenis van één of meer monumenten. 

Wil je ook je steentje bijdragen aan dit evenement? Stuur een mail naar info@openmonumen-
tendagenleiden.nl of s.leupen@erfgoedleiden.nl; we nemen dan contact met je op. 

Open Monumentendagen

VRIJWILLIGERS

Foto’s: Miranda GoddijnLEIDEN/4
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In dit boekje vindt u alle informatie over de Open Monumentendagen Leiden, Leiderdorp en 
Zoeterwoude.

Plattegrond /  
Naast een kaart en een overzicht van de opengestelde monumenten, treft u ook een overzicht 
van het gehele programma inclusief alle nevenactiviteiten en het programma Muziek in monu-
menten aan. 

Routes en Fietskaart /  
De monumenten zijn gegroepeerd in thema’s rond het jaarthema Boeren, burgers & buiten-
lui, maar kunnen uiteraard in elke willekeurige volgorde bezocht worden. Een wandelroute leidt 
langs de opengestelde monumenten in Leiden. 

Uniek dit jaar is de speciale Regionale Fietskaart, waarin een fietsroute door Leiden en de buurge-
meenten Leiderdorp, Zoeterwoude, Oegstgeest, Warmond en een gedeelte van Kaag en Braas-
sem is opgenomen. Deze fietskaart is af te halen bij het Infopunt in het Leidse Stadhuis (pand 1). 

Openingstijden / 
De openingstijden vindt u in het overzicht van monumenten. In principe zijn ze als volgt:
Leiden  za 12-17 u zo 10-17 u        Infopunt in het Stadhuis za en zo 10-17 u 
Leiderdorp za 11-17 u 

Zoeterwoude za 11-16 u

Let u op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten. Deze zijn vermeld bij de beschrijving van de 

monumenten en aangegeven met dit symbooltje:  B

Bezoek monumenten /  
Niet alle panden zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is daarom goed mogelijk dat 
u bij bepaalde panden korte of langere tijd moet wachten. De organisatie vraagt daarvoor uw 
begrip en medewerking. Het bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is geheel voor 
eigen risico. Gelieve de instructies van de medewerkers van de Open Monumentendagen ter 
plaatse op te volgen. 

Toegankelijkheid rolstoelgebruikers /  
Tot onze grote spijt zijn lang niet alle panden (gedeeltelijk) toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Let 
hierbij op de symbooltjes of neem bij twijfel contact op met de organisatie (informatiepunt in het 
Stadhuis, pand 1). 

Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen /  
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen vindt u in het Leidse Stadhuis, 
Breestraat 94-96 (pand 1), ingang via de bordestrap aan de Breestraat.  

Kidsgids en Engelstalig programma Leiden /  
De Kidsgids en het Engelstalig programma (Leiden) zijn tijdens de Open Monumentendagen ver-
krijgbaar bij het centrale informatiepunt in het Leidse Stadhuis, Breestraat 94-96 (pand 1). De 
KidsGids is ook verkrijgbaar bij de kinderactiviteiten op de Burcht (Burgsteeg). 

TIPS

VOOR DE BEZOEKER
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Parkeren Leiden /  
Als u met de auto naar Leiden komt, kunt u gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. 
Raadpleeg hierover www.leiden.nl/parkeren of parkeerterrein Haagweg: 071 512 00 71 / www.
stadsparkeerplan.nl .

Openbaar vervoer /  
Actuele informatie via www.9292ov.nl of 0900-9292 (€ 0,70 p.min). 

Informatie /  
Voor Leiden: www.openmonumentendagenleiden.nl / Leiderdorp: www.leiderdorp.nl / Zoeter-
woude: www.zoeterwoude.nl
Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via twitter: @OMDLeiden, of facebook:  

Open Monumentendagen Leiden.

TIPS

VOOR DE BEZOEKER
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

01. STADHUIS (INFOPUNT)
BREESTRAAT 94-96. Ingang: Bordestrap

Open / ZA ZO  
Meer info p. 20Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 

02. BURCHT
NAAST BURGSTEEG 13 Meer info p. 21

BAIN za 10-17

Open / ZA ZO 

ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur
ZO Zondag open van 10.00 tot 17.00 uur
B Afwijkende openingstijden
A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar
K Muziek in monument
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
N Andere nevenactiviteit
�Toiletten

03. A. DE MORSPOORT 
MORSSTRAAT 64-66

Open / ZA ZO   
Meer info p. 22

04. HET GRAVENSTEEN | HET GERECHT
INGANG: PIETERSKERKHOF  6 Meer info p. 24

Open / ZA ZO  

05. Vm. STRAFCELLENGEBOUW PHILA DEL ART  Open / ZO  
Meer info p. 25

06. DE DONKERE GRACHT
KLOKSTEEG 13, onder restaurant Dartel Meer info p. 26

INFE

Open / ZA ZO  IE

07. PIETERSKERK 
PIETERSKERKHOF 1A / KLOKSTEEG 16A

Open / ZA ZO   
Meer info p. 27

08. HOOGLANDSE KERK 
NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 28

KE

Open / ZA  ABK 11-17

IFN

IF

FB 13-17���

Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten is op eigen risico. Bij het betreden van panden in verbouwing wordt stevig 
schoeisel ten zeerste aangeraden. Kinderen alleen onder begeleiding van één volwassene per kind.

03. B. WACHTLOKAAL VAN DE 
VOORMALIGE MORSPOORTKAZERNE 
PARK DE PUT 1

Open / ZA ZO   
Meer info p. 23

BIE 12-17

PESTHUISLAAN 4

09. MAREKERK
LANGE MARE 48 Meer info p. 29

Open / ZA  

10. CAFÉ DE BONTE KOE   Open / ZA ZO  
Meer info p. 30

1 1 . DE VERGULDE KRUIK 
HAARLEMMERSTRAAT 22 Meer info p. 31

BE 12-17

Open / ZA ZO  BKE 12-17

12. Vm. WIJNKOPERIJ MAAT
HOGEWOERD 59-61

Open / ZA ZO   
Meer info p. 32

±AI

IK

HOOGLANDSEKERK-CHOORSTEEG 13



OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

E Consumpties verkrijgbaar
K Muziek in monument
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
N Andere nevenactiviteit
�Toiletten

14. GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND
BREESTRAAT 59

Open / ZA 
Meer info p. 38

15. Vm. KETELHUIS TIELEMAN & DROS
MIDDELSTEGRACHT 36 Meer info p. 39

N

Open / ZA ZO    ±AKEN 

16. JAREN 30 WONING 
TOMATENSTRAAT 2

Open / ZA ZO  
Meer info p. 40

17. MA RETRAITE 

ZOETERWOUDSEWEG 13 Meer info p. 41

±ANEF

Open / ZA ZO  ±AIN

18. DOEVESTATE
CRONESTEYN 2G | Schooltuincomplex De Akkerdistel

Open / ZA ZO  
Meer info p. 42

19. BOERDERIJ ORA ET LABORA 

VLIETWEG 44 | B&B Tuk aan de Vliet Meer info p. 43

ANF

Open / ZA ZO  ±AKNEF

20. HERENHUIS   
RAPENBURG 43

Open / ZA ZO    
Meer info p. 46Fotograferen niet toegestaan

21. HERENHUIZEN 
RAPENBURG 31-33 Meer info p. 47

I

Open / ZA ZO  ±AI

22. REGENTENKAMER HOF MEERMANSBURG
OUDE VEST 159

Open / ZA ZO   
Meer info p. 48 

23. HUIZE RHIJNHOF 
RHIJNHOFWEG 4 Meer info p. 49

I

Open / ZO  I

25. HORTUS BOTANICUS 
RAPENBURG 73

Open / ZA ZO  
Meer info p. 51

26. P.J. VETHGEBOUW 
NONNENSTEEG 1-3 Meer info p. 52

BNE 10-18

Open / ZA ZO AN

27. Vm. HUISHOUDSCHOOL
RAPENBURG 23, 
INGANG: GROENHAZENGRACHT 1B

Open / ZA ZO 
Meer info p. 53

28. KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART
NOORDEINDE 2A Meer info p. 54

±AKN

Open / ZO ±AIK

13. DE WAAG EN BOTERHAL 
AALMARKT 21 Meer info p. 33

Open / ZA ZO   AKN

24. ACADEMIEGEBOUW 

RAPENBURG 73 Meer info p. 50
Open / ZA ZO  AIK

LEIDEN/9
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OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

30. Vm. KRUISHERENKLOOSTER
‘MATER DOLOROSA’   
VROUWENWEG 1 / KRUISHERENWEG 2

Open / ZA ZO    
Meer info p. 56

31. MOLENMUSEUM DE VALK 
2E BINNENVESTGRACHT 1 Meer info p. 57

Open / ZA ZO   BIF  za 12-17 zo 13-17

32. DE STADSMOLEN AAN DE STINKSLOOT 
GOOIMEERLAAN 3

Open / ZA ZO  
Meer info p. 60

33. HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM 
HAAGWEG 79 Meer info p. 61

BIFN  za 10-16 zo 12-16

Open / ZA ZO  

Tuinkamer Academiegebouw. Foto: Claudia Claas

IFN

29. KEGELBAAN  
2E BINNENVESTGRACHT 19

Open / ZA  
Meer info p. 55

AI
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

LEIDEN/11

A1. DE WAAG EN BOTERHAL / 
UITLEG BIJ DE LEIDSE WAAG 
AALMARKT 21 / PAND 13

/ ZA ZO
Verkooppunt speciale OMD kaasjes en afhaalpunt fietskaart.

ACTIVITEITEN /

I. INFORMATIEPUNT 

STADHUIS / PAND 1

/ ZA ZO  10-17 u

Afhaalpunt voor het boekje, o.a. boekverkoop en afhaalpunt 
Regionale Fietskaart Boeren, burgers & buitenlui / 
Infostand Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL).

A2. TWEE KLUCHTEN

HET GERECHT / PAND 4
door Gezelschap De Leydse 
Kluchtencompagnie

/ ZA ZO duur ca. 20 minuten

12 en 14 u: Tik van de Molen / 13 en 15 u: Nu Noch/Minnestrijd
In Tik van de molen maakt de alchemist de molenaar wijs de 
zwarte magie goed te beheersen. Niet alleen de molenaar, 
maar ook zijn ‘gastvrije’ vrouw wordt een lesje geleerd. 
Nu noch/Minnestrijd gaat over een bazige vrouw en haar 
sullige echtgenoot, die steeds door haar wordt geslagen 
Gelukkig bedenkt de buurman een ‘goede’ list…

A3. DOORLOPENDE VERTONING 
HISTORISCHE FILMS 
HET LEIDSE VOLKSHUIS, 
APOTHEKERSDIJK 33A, GROTE ZAAL 

/ ZO 10-17 u

Historische films uit de collectie van Erfgoed Leiden en 
omstreken met o.a. beelden van de Kaasmarkt (beelden uit 
1920),  Melkinrichting en Zuivelfabriek L. Menken (1960), De 
Leidse Waag terug in Beeld (2017), Leidse Bond van Volkstuin 
Verenigingen Ons Genoegen (1949) en de Veemarkt (1969). 
Meer informatie en tijden ter plekke. 

A4. DEMONSTRATIE 
BOTANISCH TEKENEN

NONNENSTEEG 1-3 / PAND 26 

/ ZA ZO 12-17 u

Op een bijzondere locatie, de voormalige bibliotheek van 
het voormalig Botanisch Laboratorium, geven leden van 
de Vereniging van botanische kunstenaars in Nederland 
demonstraties botanisch tekenen. 

A5. LEVEN OP DE BOERDERIJ 

VLIETWEG 44 / PAND 19

/ ZA ZO presentatie om 15 u

Op het erf van Boerderij Ora et Labora is van alles te doen: er 
speelt een jazzorkestje, er is zelfgemaakte jam te koop en in 
de biggenschuur geeft Charlotte Icke-Lemmens een luchtige 
presentatie over het boerenleven rondom Leiden aan de 
hand van werken uit de collectie van de Lakenhal. 

A6. LAKENHAL IN VERBOUWING  

OUDE SINGEL 32 / P. 62

/ ZA ZO 10 -16 u

Neem een kijkje op het voorplein van de 17de eeuwse 
Lakenhal tijdens de grootscheepse verbouwings-, en 
restauratiewerkzaamheden. 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

J1. SPEUREN DOOR LEIDEN
START BIJ HET GRAVENSTEEN 
/ PAND 4 

 / ZA ZO en de rest van het jaar!

Speuren door Leiden met de KidsGids. De gids is gratis af te 
halen bij het infopunt op het Stadhuis (pand 1).

JEUGDACTIVITEITEN /

RONDLEIDINGEN EN STADSWANDELINGEN /

R1. RAADSLEDEN GEVEN 
RONDLEIDINGEN IN HET STADHUIS
STADHUIS / PAND 1
Rolstoelgebruikers ingang Stadhuisplein 1

/ ZA ZO  tijden op te vragen bij infopunt

Het Stadhuis is van oudsher de zetel van de raad en het 
college. Ook nu nog vergaderen de raadsleden in de 
raadzaal van het Stadhuis. Raadsleden vertegenwoordigen 
de burgers en hebben daardoor een controlerende rol ten 
aanzien van burgermeester en wethouders. Ga tijdens de 
Open Monumentendagen op pad met een raadslid en neem 
een kijkje achter de schermen van de bestuursvleugel van 
het Stadhuis. U kunt de Stadsomroeper tegen het lijf lopen.
Dit jaar staat het Stadhuis ook in het teken van de Dag van 
de Democratie (9 september) en de viering van 100 jaar 
kiesrecht. 

R2. HET PAULUSLABYRINT 
EN VERBORGEN LEIDEN
STADHUIS / PAND 1

/ ZA  13 en 15 u

Auteur van Het Pauluslabyrint, Jeroen Windmeijer gaat 
samen met Mette Langbroek en Jasper van Kouwen van 
De Oudheidfabriek op pad langs middeleeuwse kelders. 
Ze belichten onbekend archeologisch Leiden. Is de onder-
grondse wereld door Windmeijer in zijn spannende thriller 
beschreven toch niet zo fictief als sommigen wel denken? 
NB Intekenen infopunt Stadhuis, max 12 personen per groep 
(vol=vol) duur ca 1 uur.

R3. DE LEIDSE MARKTENROUTE 

STADHUIS / PAND 1

/ ZO  12, 14 en 16 u

Vaak zijn het alleen de namen van straten en grachten die 
nog herinneren aan de eens zo levendige Leidse handel in 
boerenkaas, boter, vis, lammeren, oude varkens en meer, 
maar er is wel enorm veel over te vertellen. Ga met Piet de 
Baar op pad langs de markten van Leiden. NB Intekenen 
bij infopunt Stadhuis, max 20 personen per groep (vol=vol) 
duur circa 1 uur.

R4. RONDLEIDINGEN IN 
HORTUS BOTANICUS
RAPENBURG 73 / PAND 25

/ ZA ZO
Za 12-13 en 14-15 u / Zo 14 -15 u. Aanmelden bij de kassa, max 
40 personen per groep (vol=vol).
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

vervolg > JEUGDACTIVITEITEN /

J2. KINDERACTIVITEITEN 
OP DE BURCHT  
DE BURCHT, BURGSTEEG / PAND 2

/ ZA ZO  13-17 u

Kinderspelen op de Burcht: maak je eigen molentje bij 
Technika10, laat je schminken of doe mee aan Oudhollandse 
spelletjes. Zondagmiddag: ga zelf aan de slag bij Jeugdcircus  
Miloco. Leden van Scoutinggroep Sint Jozef begeleiden deze 
buitenactiviteit. Eindpunt speurtocht KidsGids. 

J3. SMEDERIJ 

OUDE VARKENMARKT 4 

/ ZO  vanaf 12 u

Op marktdagen liepen boeren vaak even binnen bij de sme-
derij voor reparatiewerk. De smid repareerde gereedschap, 
maar ook de ijzeren hoepels om de houten karrenwielen. 
Ga zelf aan de slag, maar voorzichtig, het vuur is heet! 
(Activiteit op eigen risico, alleen onder begeleiding van één 
volwassene per kind; houd rekening met wachttijd)

J4. KLASSENDAG  

DIVERSE MONUMENTEN

/ 6, 7 en 8 september

Diverse scholen bezoeken met de groepen 6, 7 en 8 een 
monument in de Leidse binnenstad. 

TENTOONSTELLINGEN /

T1. HOOGHEEMRAADSCHAP 
VROEGER EN NU 
BREESTRAAT 59 / PAND 14

/ ZA  
Wat doet het hoogheemraadschap en waarom is het nog 
steeds zo’n belangrijke organisatie voor een stad en zijn 
ommelanden?  

T2. BUURTJE 
ZOETERWOUDSEWEG
TOMATENSTRAAT 2 / PAND 16 

/ ZA ZO  
Fotopresentatie over de geschiedenis van de wijk rond de 
Veilingkade/Zoeterwoudseweg: vanaf de eerste bebouwing 
met boerderijen, molenerf, buitenplaatsen en groenteveiling 
tot heden. Ook is er een kraam met moestuinproducten.  

T3. Vm. HUISHOUDSCHOOL

RAPENBURG 23, HOEK 
GROENHAZENGRACHT 1B / PAND 27

/ ZA ZO  
Presentatie van de (bouw)geschiedenis en overzicht van 
plannen en gerealiseerde wooneenheden. 

T4. Vm. WIJNKOPERIJ MAAT

HOGEWOERD 59-61 / PAND 12

/ ZA ZO  
Presentatie van de (bouw)geschiedenis en overzicht van 
plannen en gerealiseerde appartementen. 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

L1. LEZING HISTORISCHE 
VERENIGING OUD LEIDEN (HVOL) 
HUTSPOT REVISITED 
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 
/ RAPENBURG 28 

/ VR  8 september 20-21.30 u

Jacques Meerman, schrijver van ‘Korte geschiedenis van 
de Nederlandse keuken’ (2015), bespreekt de ingewikkelde 
geschiedenis van hutspot, zo nauw gelieerd aan ‘Drie okto-
ber’. Kennelijk bestaan er twee verschillende gerechten die 
allebei ‘hutspot’ heten, een gerecht uit de luxe `hochepot’-
traditie, en een bescheidener streekgerecht uit een gebied 
met Leiden als middelpunt. 

LEZING /

vervolg > TENTOONSTELLINGEN /

T5. DE VERGULDE KRUIK

HAARLEMMERSTRAAT 22 / PAND 11 

/ ZA ZO  
Bezoek het mini-museum over de geschiedenis van dit 
bruisende café. 

Kooroptreden in het Academiegebouw. Foto: Miranda Goddijn.
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MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

ACADEMIEGEBOUW / pand 24
SEDENKA BALKAN VROUWENKOOR  13 en 14 u
Binnenplaats

/ ZA
Sedenka (opgericht in 2011) zingt liederen van de Balkan en 
omringende landen. De leden delen een passie voor de op-
zwepende ritmes en wringende harmonieën die zo typerend 
zijn voor Oost-Europese volksmuziek. De leiding is in handen 
van Liduin Stumpel. 

WILLIAM BYRD  15 en 16 u
Binnenplaats

In 1981 opgericht Leids koor o.l.v. Nico van der Meel dat voor-
namelijk a-capella zingt. Het repertoire omvat de koorlitera-
tuur van de afgelopen 600 jaar. Tijdens het optreden zal een 
selectie uit oud en nieuw repertoire te horen zijn. 

Vm. HUISHOUDSCHOOL / pand 27

CLOSE TO HARMONY  13 en 15 u

/ ZA
In 2002 opgericht Leids a-capella-koor met een jazzy reper-
toire. Dit weekend zingt het muziek uit de tijd van De Stijl en 
passend bij het Art Nouveau-karakter van een aantal Leidse 
monumenten.

Het korenprogramma kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Contactgroep Leidse koren. Voor meer 

informatie over alle deelnemende koren: www.leidsekoren.nl

MAREKERK / Pand 9
COV EXCELSIOR LEIDERDORP  13 en 15 u

/ ZA
Sinds de oprichting in 1896 worden door COV Excelsior zowel 
bekende als minder bekende oratoria en andere soorten 
religieuze muziek uitgevoerd. Dirigent: Hans van der Toorn.

STADHUIS / Pand 1
POPKOOR SING IN TUNE  13 en 15 u
Burgerzaal

/ ZA
Het repertoire van dit meerstemmig koor bestaat voorname-
lijk uit Engelstalige popsongs, zoals Apologize, Perfect Day, 
Royals, Hallelujah en Heart of Gold. De ongeveer 35 leden 
worden op de piano begeleid door Michaël van der Putten.

TIELEMAN & DROS / Pand 15
WERELDKOOR  13 en 15 u

/ ZA
Voor het Wereldkoor is dit het eerste optreden o.l.v. de 
nieuwe dirigent Helga Kruse. Het start met een energiek 
werklied uit Mozambique, passend bij het thema, gevolgd 
door o.a. een ingetogen lied uit Ecuador en een uitbundig 
lied over een vrolijke rabbijn.

PIETERSKERK / Pand 7
LEIDERDORPS KAMERKOOR  13 en 15 u

/ ZA
Kamerkoor o.l.v. Arnaud van Gelder dat al 40 jaar streeft 
naar kwalitatief hoogstaande uitvoeringen van klassiek 
repertoire, vanaf de Barok tot nu. Onder de boeren, burgers 
en buitenlui in Nederland bevinden zich ook componisten, 
en dat werk brengen zij ten gehore.

CAPELLA VOCALE  14 en 16 u Op het repertoire van dit in 1996 door Monique Schendelaar 
opgerichte Leidse kamerkoor staan vooral a capella-
werken. Gezongen wordt uit het hele muzikale 
repertoire, van middeleeuwse tot hedendaagse 
muziek.
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MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

vervolg > KORENPROGRAMMA ZATERDAG /

DE WAAG EN BOTERHAL / pand 13
MUSICA MISTA  13 en 15 u

/ ZA
Zoals de naam misschien al doet vermoeden, zingt dit koor 
o.l.v. dirigente Stephanie Múller ‘gemengde muziek’: licht 
klassiek, jazz en moderne liederen.

KORENPROGRAMMA ZONDAG /

ACADEMIEGEBOUW / pand 24 
PHOENIX KWINTET  13 en 15 u
Binnenplaats

/ ZO
De leden van dit kwintet kennen elkaar uit verschillende 
Leidse koren en solistische projecten. In Phoenix bundelen 
zij hun vocale krachten om madrigalen van Claudio 
Monteverdi en tijdgenoten uit te voeren.

HET ZINGEND HART  14 en 16 u
Binnenplaats

Het Zingend Hart trekt naar de Oost! Met een Aziatisch 
programma sluit dit a capella kamerkoor aan bij het Leidse 
Aziëjaar. China, Japan en Indonesië komen zeker aan bod, 
Korea misschien ook. Enkele stukken worden ook in het 
Chinees en Japans gezongen.

Vm. HUISHOUDSCHOOL / pand 27

POPKOOR HEART AND SOUL  13 en 15 u

/ ZO
Eigenzinnig en enthousiast meerstemmig vrouwenkoor o.l.v. 
dirigent Norman Ebicilio. Samen streven ze naar kwaliteit 
zonder het plezier uit het oog te verliezen. Het repertoire 
varieert van oude pop- en soulhits en huidige top-40-
nummers tot Afrikaanse muziek. 

STADHUIS / Pand 1
VOCALEI  13.30 en 15 u
Burgerzaal

/ ZO
Bij dit kamerkoor uit 1987 passeren dit weekend zigeuners, 
vissers, boeren en muzikanten de revue. Zij zingen o.a. 
Zigeunerleben (Schumann), Three Fishers (Andriessen), 
Audite Nova ( O. di Lasso) en Musiciens qui chantez 
(Waelrant). Dirigent: Arthur Koopman.

GEMENGD KOOR APPASSIONATO 14 en 16 u
Burgerzaal

De internationale gevarieerdheid en altijd vierstemmige 
vertolking van de liederen zijn het visitekaartje van dit 
gemengd koor. Zij zingen liederen en songs uit alle wind-
streken, klassiek en populair, volksliederen, en ook de 
musicals worden niet vergeten.

TIELEMAN & DROS / Pand 15
KOOR LEEDVERMAAK  13 en 15 u

/ ZO
Vierstemmig Nederlandstalig koor uit de Stevenshof o.l.v. 
Arjen Busscher en begeleid door pianiste Borislava Petrova. 
Het repertoire is voor jong en oud, met niet alleen liedjes die 
vroeger al door onze ouders werden gezongen maar ook 
nummers van nu.
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MUZIEK IN MONUMENTEN

LEIDEN

vervolg > KORENPROGRAMMA ZONDAG /

OVERIGE MUZIEK /

HOOGLANDSE KERK / pand 8 / ZA  13.30-14.10 u

In de reeks Orgelpromenade 2017 bespeelt het 21-jarige 
orgeltalent Leendert Verduijn het Willisorgel. Op het pro-
gramma staan werken van Widor, Fauré, Vierne en Franck.
Het promenadeconcert is - als altijd - gratis toegankelijk. 
(Met wel een collecte aan de uitgang).

PIETERSKERK / pand 7 / ZO  12, 15 en 16 u

Blokfluitensemble Praetorius o.l.v. Norbert Kunst verwon-
dert al jaren met gedurfde en bijzondere programma’s de 
luisteraar. Vaak is de verbazing groot dat dit met blokfluit 
kan! Tijdens de OMD brengt Praetorius muziek voor boeren, 
burgers en buitenlui van lang vervlogen tijden maar ook van 
zeer hedendaagse oorsprong ten gehore. Van de anonieme 
middeleeuwer tot de gisteren gecomponeerde muziek 
van studenten van het Haags Conservatorium.

KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART / pand 28

EUROKOOR  13 en 15 u

/ ZO
Popliederen met enthousiasme gebracht door een koor 
bestaande uit circa 90 leden, mannen en vrouwen, jong en 
oud. Het wordt begeleid door de Euro Pacemakers en staat 
onder leiding van dirigent Judith Tacken.

CAFÉ DE VERGULDE KRUIK / pand 11

PUIC  13 en 15 u

/ ZO
Vierstemming koor uit Leiden met 35 leden dat dit jaar 30 
jaar bestaat. Zij zingen in allerlei talen en, zoals zij zelf 
zeggen: “Alles wat los en vast zit: pop, klassiek, wereldmu-
ziek, jazz.“

MILA OOST-EUROPAKOOR  14 en 16 u Bij Mila staat Oost-Europese muziek centraal. Het koor heeft 
ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan een reis naar Bos-
nië gemaakt en daarom zullen er veel Bosnische liederen 
klinken, o.a. over een pasja die zijn bedienden een vrouw uit 
zijn harem cadeau geeft.

PIETERSKERK / Pand 7
LEIDS KAMERKOOR  13 en 14 u

/ ZO
Dit koor o.l.v. dirigent Jeroen Spitteler zingt vooral a-capel-
la-muziek, van middeleeuws tot hedendaags. Ditmaal een 
deel van het concert Cycles Poétiques: gedichten die door 
componisten als Britten, Hindemith en Lauridsen zijn ver-
taald in muzikale miniaturen.

ORGELCONCERT

PRAETORIUS BLOKFLUITENSEMBLE
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'Boeren, burgers en buitenlui!’ was de uitroep waarmee 
een stadsomroeper eeuwenlang de aandacht van zijn pu-
bliek trok. Als brenger van belangrijk nieuws posteerde 
hij zich op straat of plein en verkondigde luidkeels zijn 
boodschap. Dat kon een officiële mededeling van het 
stads- of gemeentebestuur zijn, maar ook boodschappen 
in opdracht van een particulier of de aankondiging van 
aanbestedingen en noodverkopingen. In Leiden kwam de 
stadssecretaris of een omroeper pas in actie nadat enige 
tijd tevoren een bepaalde klok in de Stadhuistoren geluid 
was, zodat iedereen die dat hoorde kon weten dat er iets 
'afgelezen' zou gaan worden. Wat er precies werd afge-
kondigd, is terug te vinden in de Aflezingboeken, die in 
Leiden voor een groot deel bewaard zijn gebleven en een 
schat aan informatie leveren, althans voor zover het of-
ficiële bekendmakingen betrof. 
Leiden kende officiële door de stad aangestelde stad-
somroepers. In de archieven vinden we de namen van 
o.a. Meerburg, Essing en Johannes Brulman (een zeer 
toepasselijke naam) en in 1863 de laatste officiële stads-
omroeper: Samuel Platteel. Vanaf de negentiende eeuw 
verloor deze functie aan betekenis, door de komst van 
kranten, advertentiebladen en andere media en doordat 
steeds meer mensen leerden lezen en schrijven. 

Poorters en burgers /
Of de Stadsomroeper daadwerkelijk 'Boeren, burgers en 
buitenlui' riep, is niet bekend. Het woord burger was van 
oudsher in Leiden geen officiële juridische term, maar ze-
ker vanaf de Franse tijd was het begrip 'burger' algemeen 
gebruikt. In een stad als Leiden verwacht je eerder: Poor-
ters, inwoners en buitenlui. Poorters hadden burgerrecht 
(door geboorte of koop), inwoners niet, die woonden vaak maar tijdelijk in de stad (zoals bijvoor-
beeld studenten) en buitenlui waren allen die niet officieel in de stad woonden, dus buiten de 
stadsmuren en -wallen. Dat konden reizigers zijn, seizoenarbeiders, handelaren, of eenvoudig 
iedereen van buiten het eigen rechtsgebied. 

BOEREN, BURGERS 
& BUITENLUI Met dank aan /  

Piet de Baar, Marianne Kroon en Monique Roso.
Bron: Stad en land. Publicatie Open Monumentendagen Leiden 2003.
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Foto boven: Links naast de grote bor-
destrap van het stadhuis bevindt zich de 
Roepstoel, een stoepje met vijf treden dat 
naar een bordes leidt. Foto: Francien van 
Zaanen Durand
Foto onder: Achter de roepstoel zijn twee 
standaard maten in de muur gekerfd: de 
Rijnlandse roede en de voet. Bij menings-
verschillen over de juiste maat, konden 
(markt)kooplui hier de juiste maat nemen. 
Foto: Jos van den Broek
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Boeren en buitenlui /
De boeren woonden in het ommeland, maar waren economisch en juridisch nauw verbonden 
met de stad, doordat ze hun waren in de stad op de markt verkochten of doordat hun grond ei-
gendom was van een stedelijke heer of instelling. 
Zeker is dat de steden in deze streken al sinds hun ontstaan in de dertiende eeuw alleen hebben 
kunnen groeien dankzij en ten koste van het hun omringende land. Grote delen van de vroegere 
ambachten (dorpen) Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude maken tegenwoordig deel uit van 
de stedelijke bebouwing van Leiden. Stadsrechten golden slechts binnen de stadsgrenzen. Voor 
uitbreidingen van het rechtsgebied, al was het maar in de vorm van stadsvrijdommen - laat staan 
annexatie - moest een stad stevig onderhandelen met de ambachtsheren van de omliggende 
ambachten. Er werd een grondige kosten-batenanalyse gemaakt: wat kost het (aan uitkoop van 
ambachtsheer en grondeigenaren) en wat levert het op (aan extra accijns en mogelijkheden 
voor groei)?  

Buiten neringhe /
Buiten het stedelijke rechtsgebied en de stedelijke controle, begon men diverse activiteiten te 
ontplooien. De steden zagen met lede ogen de groeiende bedrijvigheid buiten de stadspoorten 
aan. Men miste inkomsten en voelde het als een bedreiging voor de stedelijke economie. Met 
steun van de landsheer (achtereenvolgens de graven van Holland, de hertogen van Bourgondië 
en de koningen van Spanje) lukte het sommige steden om regels op te leggen aan het omrin-
gende platteland en de zogenoemde “buiten neringhe” (de benaming voor diverse ondernemin-
gen en bedrijfjes buiten de stadsmuren), aan banden te leggen, wat zeker niet altijd lukte zoals te 
lezen valt in de vele overgeleverde archiefstukken. 
Stedelijke accijnsontduiking was niet de hoofdreden om je bedrijf buiten de veilige stadsmuren 
te vestigen, sommige bedrijfstakken lagen om praktische redenen buiten de stad: Scheepsma-
kerijen (langs de Rijn vanwege bereikbaarheid), kalkbranderijen (schelpen van het strand als 
grondstof), steen-, pannen-, en tegelbakkerijen (rivierklei als grondstof) en lijmziederijen (been-
deren van runderen en schapen als grondstof). 

Marktstad /
Aan de uitoefening van het agrarisch bedrijf in de om-
melanden stelde de stad begrijpelijkerwijs geen beper-
kingen. De streken rondom voorzagen de stad immers al 
eeuwenlang van turf, zout, groente, fruit, vlees, vis, melk, 
boter, kaas en eieren. De stad bleef hiervoor de grootste 
marktplaats, waarbij waterwegen Mare en Rijn met alle na-
tuurlijke en nieuw gegraven aftakkingen een belangrijke 
rol speelden in de aan- en afvoer van goederen. De markt 
ontstond in Leiden dan ook langs de kades en niet zoals in 
de meeste steden op een centraal marktplein. De goede-
ren die er werden verhandeld, zijn nog op veel plaatsen te 
herkennen in de straatnamen. Denk maar aan Houtmarkt, 
Vismarkt, Aalmarkt, Botermarkt, Boommarkt en Warmoes-
markt (groenten, op de plek waar zich nu het Stadhuisplein 
bevindt) (zie R3, de Leidse marktenroute p.12).
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Detail van het hekwerk van de visfontein.
Foto: Jos van den Broek
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Menig burger betreedt weleens het stadhuis, het gebouw waar gemeenteambtenaren, burgemees-
ter en wethouders hun werk doen, de gemeenteraad vergadert én waar je terechtkunt voor be-
langrijke zaken als paspoorten, geboorteaangiftes en huwelijken. In de middeleeuwen groeide het 
Leidse stadhuis uit tot een multifunctioneel gebouw. Niet alleen zetelde hier het bestuur; er werd 
ook rechtgesproken, handelgedreven, gekeurd en het gebouw diende als archief. Na het beleg en 
ontzet van de stad in 1574 brak voor Leiden een bloeiperiode aan. Het stadhuis werd verbouwd en 
van een nieuwe gevel voorzien (1595-1597). Na de rampzalige stadhuisbrand van 1929 verrees ach-
ter de herstelde renaissancegevel aan de Breestraat een geheel nieuw bouwwerk. Het werd pas na 
WO II voltooid. Het ontwerp is van de architecten C. J. Blaauw en, na diens overlijden, H.T. Zwiers. 
De ontwerpers hielden zich ook bezig met de interieurafwerking. Kostbare materialen als marmer 
en bijzondere tropische houtsoorten benadrukken het belang van het gebouw. Vloerkleden, meu-
bels en belettering werden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Daarbij werd rekening gehouden met 
de hiërarchie in de organisatie; een klerk kreeg een heel wat eenvoudiger stoel toebedeeld dan 
zijn meerderen. Anno 2017 staat het Stadhuis aan de vooravond van een grote verbouwing door 
architectenbureau Office Winhov en Studio Linse. Onderdeel van hun plan ‘Hof van Leiden’, is het 
‘herstel’ van het binnenhof, door het bestaande atrium om te vormen tot groene tuin. / BB

01.
/ Za/zo 10-17 u / Infopunt Open Monumentendagen / Rolstoel-
toegang via ingang Stadhuisplein / Rondleidingen door Raads-
leden in kader Dag van de Democratie / Startpunt Stadswan-
delingen (p.98) / Inloopconcerten Leidse Koren (p.15) /

STADHUIS

BREESTRAAT 94-96
Ingang Breestraat bordestrap  

Open ZA ZO

De Raadszaal van het Stadhuis tijdens OMD 2016. Foto: Miranda Goddijn. 

BAIN

... het Stadhuis dit jaar ook in het teken 

staat van de Dag van de Democratie op 

9 september 2017 en de viering van 100 

jaar kiesrecht? Het Stadhuis is van ouds-

her de zetel van de raad en het college. 

Ook nu nog vergaderen de raadsleden 

van de Leidse raad in de raadzaal.  

WIST U DAT...



De Burcht van Leiden is gebouwd op de plek waar meerdere waterwegen samen komen daar waar 
één van de weinige oversteekplaatsen over de Rijn was. Het is een zogenaamd motte-kasteel, uit 
de periode van de tiende tot twaalfde eeuw met een door mensenhanden opgeworpen heuvel, 
bekroond door een dertiende-eeuwse stenen ringmuur. De Burcht verloor zijn militaire functie en 
werd in 1651 door de stad aangekocht als symbool van stedelijke historie en vrijheid. Het werd een 
bezienswaardigheid, compleet met park, doolhof, een hertenkamp en een nieuwe toegangspoort 
naar ontwerp uit 1652 van stadsarchitect Arent van ’s-Gravensande. Een nieuw voorplein onder-
aan de Burcht werd geflankeerd door een herberg (1656), het Heerenlogement (1658) en een 
koetshuis (1659). Om het burchtterrein te kunnen bereiken ontwierp Pieter Post in 1658 een nieuwe 
toegangspoort. Het Heerenlogement, een ontwerp van stadsarchitect Willem van der Helm, bood 
onderdak aan belangrijke gasten van de stad. Later bood het ook onderdak aan veilingen en cultu-
rele activiteiten. Naast de herberg werd in 1899 een nieuwe Koornbeurs gebouwd. Voorheen werd 
graan verhandeld onder de overkapping van de Koornbrug, maar door de overgang naar handel 
in monsters (testvoorbeelden) kon de beurs binnen plaatsvinden. De beurs was tussen 1927 tot 1940 
in gebruik als hotel. Na de brand van 1976 kwam op de plek van de voormalige korenbeurs een 
nieuwe zaal en werd het logement gerestaureerd en bestemd tot bibliotheek. / EO 

/ Za/zo 13-17 u: Kinderactiviteiten (p.12) / Eindpunt Speur-
tocht KidsGids, gratis af te halen bij het Stadhuis (pand 1) / 
NB Hoge trappen /

Open ZA ZO

02.
DE BURCHT 

NAAST BURGSTEEG 13

Plan voor bouw nieuwe Korenbeurs. Collectie: ELO LEIDEN/21

BAIN

... dat Arent afkomstig was uit 's Grave-

zande en als niet-Leidenaar geen lid 

van de vroedschap (het bestuurscollege 

van de stad) mocht worden? Onder zijn 

leiding is de Koornbrug gebouwd. De 

overkapping is van later datum (1825).

WIST U DAT...

FB
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De houten Morspoort uit 1611 was in 1640 vernieuwd, maar in december 1667 al weer verrot. Het 
stadsbestuur koos uit de plannen van stadsarchitect Willem van der Helm voor een stenen poort. Na 
het inheien van 113 palen werd het metselwerk aanbesteed aan Gerrit Harmensz. van Aerdenstoff 
en Jan Jansz. Pety. De oplevering moest gebeuren op 1 september 1668, maar verdere afwerking 
duurde nog tot in 1669, vandaar dat dit jaartal op de poort staat. Men koos de naam Morspoort, 
naar verluidt om de naam Galgpoort te vermijden. De galg stond namelijk vlakbij, op de plek waar 
nu roeivereniging Njord gevestigd is. Naast de doorgang kwamen wachthuizen, met schoorste-
nen, zodat de poortwachters zich konden warmen. De met leien gedekte koepel herbergde na 
1854 een geweermakerij voor de Morspoortkazerne. Daarvoor groef men ook de aarden wal aan 
weerszijden van de poort weg. Na veel discussie in 1866, 1875 en 1886 werd de poort niet gesloopt, 
maar gerestaureerd. In 1983-84 vond opnieuw een grote restauratie plaats. Minister Elco Brinkman 
sloot deze af met het plaatsen van een gedenksteen. Dit najaar wordt de poort gerestaureerd. / PdB

03 A.
/ Pand in verbouwing / Kleine ruimte / Houd rekening met 
wachttijd / Steile trap met lastige leuning / Kinderen alleen 
toegang onder begeleiding van een volwassene / Mini-exposi-
tie bouwhistorie /

MORSPOORT

MORSSTRAAT 64-66

Open ZA ZO

Morspoort. Foto: www.Niekbavelaar.nl

IFN

... de naam Mors is afgeleid van 

de Morsch, het drassige weide-

gebied net buiten de stad? Mors 

is oud nederlands voor moeras. 

WIST U DAT...



Het ‘Wachthuisje’ naast de Morspoort is het restant van de ooit roemruchte Morspoortkazerne, 
vele jaren de thuisbasis van het Vierde Regiment Infanterie. Jarenlang was het een buurthuis, nu 
is het een hotel. De bijbehorende kazernevleugels uit 1824 en 1854 zijn inmiddels gesloopt. Die uit 

1854 werd gebouwd door aannemer A. van Zanten uit Leiderdorp, voor 10.960 gulden. Het gebouw 
mat 35 bij 11,5 meter, en de muren werden niet gemetseld op doorlopende funderingen maar op 
aardbogen. Die bogen steunden weer op 24 hoofden onder de zgn. kruispunten. Een zijmuur rust-
te op de vroegere walmuur van de toen al gedempte Eerste Binnenvestgracht. De kap, bijzonder 
door zijn Philibert-spanten (een bepaald type, gebogen, samengestelde spanten) kreeg 11 ijzeren 
dakramen, elk met 6 ruiten. Aan de Morssingel lag de keuken, met 5 kookfornuizen met ijzeren 
deuren, schuif en roosters. De kokkinnen waren meteen wasvrouwen, want de militairen kwamen 
natuurlijk hongerig en vuil terug van hun oefeningen in de duinen. Voor de afwas dienden 2 pom-
pen met gootstenen en spatsteen. Ook aan de singel lagen de latrines , met hun houten dak en de 
vele luchtgaten, ’s winters waarschijnlijk niet erg comfortabel. Het gebouw uit 1824 maakte plaats 
voor woningen. / PdB

/ Za/zo 12-17 u / Bovenverdieping alleen toegankelijk met 
rondleiding / Houd rekening met wachttijd /

Open ZA ZO

03 B.
WACHTLOKAAL VAN DE 
MORSPOORTKAZERNE

PARK DE PUT 1 

Ansichtkaart Wachtlokaal van de Morspoortkazerne. Foto: Collectie ELO LEIDEN/23

IFN BIE

... ook buiten de Morspoort delen van 

het militair complex lagen, waaronder 

een infirmerie (ziekenbarak) aan de 

Morssingel? Ook het Pesthuis als mili-

taire gevangenis hoorde er korte tijd bij. 

WIST U DAT...
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Het Gravensteen werd aan het eind van de twaalfde eeuw gebouwd. Uit steen en in opdracht van 
de graaf van Holland, zoals de naam al zegt. Misschien diende het oorspronkelijk als vluchttoren, 
maar later was het de grafelijke en stedelijke gevangenis. De stedelingen wilden betrokken zijn bij 
het vonnissen van de eigen poorters, ofwel stedelingen met het zogenoemde 'poorterrecht' om 
binnen de poorten van de stad te wonen. Als ze voldoende middelen voor een geldboete hadden, 
hoefden burgers niet buiten de stad terecht te staan. 
Burgers, maar ook buitenlui werden hier gevangengehouden en berecht. De hogere rechtspraak 
werd oorspronkelijk uitgeoefend in de ‘Vierschaar’, het rechtshuis van de baljuw van Rijnland, in 
naam van de graaf. ‘Vierschaar’ is afgeleid van de vier ‘geschoren koorden’, waarbinnen de be-
schuldigde tijdens de rechtszitting stond. Op het plein voor het Gravensteen, het huidige Gerecht, 
werden tot in de negentiende eeuw doodstraffen ten uitvoer gebracht. Vanaf hier is het oudste deel 
herkenbaar als een sobere, centrale blokvormige toren, met een vijftiende-eeuwse, zeshoekige 
toren als trappenhuis. Links is het zeventiende-eeuwse werkhuis zichtbaar, met een spinhuis voor 
vrouwen en rasphuis voor mannen. In de zeventiende eeuw werd de galerij voor de rechters op de 
voorgrond verlengd. Aan het Pieterskerkhof verrees het tuchthuis van de stadsarchitect Arent van 
s’ Gravensande en in het westen de nieuwe stedelijke Vierschaar. / LO

04.
/ Bezoek alleen met rondleiding / Houd rekening met wachttijd 
/ Gladde en onregelmatige trappen / Startpunt Speurtocht 
KidsGids / Za en zo optreden Leidse Kluchtencompagnie 
(p.11)/

HET GRAVENSTEEN

HET GERECHT 
Ingang Pieterskerkhof  6

Open ZA ZO

Galerij Gravensteen. Foto: SL

… er in 1889 serieuze plannen 

waren om het oude, lelijke en 

nutteloze Gravensteen te slo-

pen om er een stadsgehoor-

zaal te bouwen? 

WIST U DAT...

IF



Het strafcellengebouw werd in 1848 buiten de stad gebouwd als uitbreiding van het nabijgelegen 
Pesthuis, dat sinds 1822 als gevangenis in gebruik was.
Tot die tijd was het heel gewoon om mensen samen in één ruimte op te sluiten. Toen waaide het 
in Amerika ontstane idee van aparte cellen over naar Nederland. Men verwachtte meer heil van 
eenzame opsluiting, zeker in combinatie met werk en stichtelijke contacten, dan van de tot dan 
toe gebruikelijke lijfstraffen of groepsopsluiting met mogelijke ‘morele besmetting’ door andere 
gevangenen. Aan de gevel en het interieur zijn de verschillende functies die het gebouw heeft 
gehad nog goed af te lezen. Zo werden in 1899 cellen op de begane grond doorgebroken om er 
zalen van te maken. Op de eerste verdieping bevindt zich nog een cel met de oorspronkelijke, 
toen hoogst moderne, vloer van asfalt uit 1848. Een hekwerk uit 1909 getuigt van de periode dat het 
een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens was. De grote vensters en de jugendstilschilderingen 
op de eerste verdieping herinneren aan de jaren dat hier de zaalopzichteressen woonden van de 
Rijksinrichting voor vrouwen in het Pesthuis.
In 2000 werd het gebouw in oude luister hersteld en keerden de oorspronkelijke kleuren groen en 
geel terug. Sindsdien biedt het onderdak aan Phila del ART, een leer-werkplaats voor beeldende 
kunst. / BB

/ Bezoek bovenverdieping alleen met rondleiding / Houd 
rekening met wachttijd / Steile trappen / Kinderen alleen 
toegang onder begeleiding van een volwassene / Galerie 
Phila del ART /

Open ZO

05.
Vm. 
STRAFCELLENGEBOUW 

PESTHUISLAAN 4 

Jugendstil schildering. Foto: SL LEIDEN/25

IF INFE

... het Pesthuis vroeger middenin 

de polder van Oegstgeest lag? Het 

terrein was omringd door water en 

was slechts bereikbaar via een smal 

weggetje vanaf de Morssingel. 

WIST U DAT...
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Het is niet meer voor te stellen: Leiden telde in het midden van de zestiende eeuw binnen de sin-
gels 31 eilanden, verbonden door 145 bruggen. In de loop der tijd zijn er vele waterwegen gedempt 
of overkluisd. Namen als de Pieterskerkgracht, de Hooigracht en de Langebrug herinneren nog 
aan het water dat er destijds stroomde. Als je tegenwoordig de lijn van de Papegracht – vroeger 
uiteraard ook open – langs de huizenrij van het Pieterskerkhof (het rijtje van de voormalige Rooms 
Katholieke. ULO-school voor jongens aan het Pieterskerkhof 4a) naar het Rapenburg zou doortrek-
ken, volg je de loop van de inmiddels verdwenen Donkere Gracht. Tegenwoordig is die vrijwel ge-
heel uit het straatbeeld verdwenen; alleen ter hoogte van nr. 98 op het Rapenburg is de voormalige 
uitstroomopening nog duidelijk zichtbaar. De kelder van restaurant Dartel in Kloksteeg 13 gunt ons 
toch nog een blik op die gracht. Wie de moeite neemt de trap af te dalen, raakt aangenaam verrast 
door de lengte in de richting van het Rapenburg. De Donkere Gracht loopt hier nog zeker voor on-
geveer 15 meter. In later tijd is de gracht overkluisd met een gemetseld gewelf. Er staat nog steeds 
wel wat water in, maar de restauranthouder stelt alles in het werk om hem droog te krijgen. / CvdP

06.
/ Beperkt toegankelijk / Houd rekening met wachttijd / Laag 
plafond / Betreden op eigen risico / Stevig schoeisel aange-
raden / 

DE OVERKLUISDE 
DONKERE GRACHT 
ONDER KLOKSTEEG 13

Open ZA ZO

De Donkere gracht. Foto: SL

… auteur Jeroen Windmeijer zich heeft 

laten inspireren door deze overklui-

zing en  nog bestaande middeleeuw-

se kelders in Leiden voor zijn Leidse 

thriller, Het Pauluslabyrint? (p.12) 

WIST U DAT...

IE



De huidige, gotische Pieterskerk kwam grotendeels tot stand tussen ca. 1390 en 1565. Zowel Leide-
naren als vakmensen van buiten bouwden er aan mee. Zo contracteerden de kerkmeester in 1391 

de toen bekende Rutger van Kampen als bouwmeester. Maar hij hoefde alleen op afroep, binnen 
8 dagen, uit Kampen te komen, waarschijnlijk voor advies inzake constructieve problemen. Rutgers 
opvolger Aernt van den Doem, die de leiding had over de bouw van de Utrechtse Dom, kreeg een 
zelfde soort nul-urencontract. 
Om verdere kosten te besparen, besteedden de kerkmeesters veel werk uit. De Leidse Daem 
Smit, maar ook de Brabantse ‘kinderen Claes’ bijvoorbeeld, leverden vrijwel kant-en-klare natuur-
stenen onderdelen aan voor de nieuwe koorpartij: van daklijstdelen tot complete zuilen. Op de 
bouwplaats was alleen een kleine bouwloods nodig waar een kleine groep ambachtslieden alles 
afwerkte. Het werken met prefab delen had wel tot gevolg dat verschillende bouwdelen niet altijd 
goed op elkaar aansloten. 
Leidse burgers, maar ook buitenlui lieten zich in de loop der eeuwen in de kerk begraven, stichtten 
er (nu verdwenen) altaren en brachten gildeborden aan. Hun namen en soms ook familiewapens 
zijn nog steeds te vinden op gedenktekens, epitafen (grafschriften) en grafmonumenten. / MR 

/ Kerkmeesterskamer met rondleiding te bezichtigen / Wijn-
kelder en trans toegankelijk / Houd rekening met wachttijd / 
Za en zo inloopconcerten Leidse koren (p.15) en Praetorius 
Ensemble (p.17) /  

Open ZA ZO

07.
PIETERSKERK 

KLOKSTEEG 16A

Detail van een grafsteen van een smid. Foto: Jos van den Broek LEIDEN/27

… een meestersmid in de 18de eeuw 

zoveel aanzien genoot, dat hij zich 

een plekje in de kerk kon veroor-

loven? Op de grafsteen van Barent 

Schoolting (1738) is het gereedschap 

van de smid goed te herkennen.

WIST U DAT...

KE

Foto: Jos van den Broek
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Eind 1314 gaf de bisschop van Utrecht toestemming voor de bouw van een houten kapel op het 
Hooge Land. Omstreeks 1480 begon men er met de bouw van een enorme gotische kerk. Een ka-
thedraal is het echter nooit geworden.
Op het hoogtepunt bezat de St. Pancras- of Hooglandse Kerk 24 altaren en was met veel pracht en 
praal ingericht. De Beeldenstorm van 1566 liet weinig over van al dat moois. Als protestantse kerk 
vervulde het in de zeventiende eeuw een centrumfunctie. De zondagse diensten waren overbezet. 
Uit deze periode dateren onder meer de kansel en veel grafzerken, zoals die van Justinus van Nas-
sau, een bastaardzoon van Willem van Oranje. 
Bij de ontploffing van het kruitschip in 1807 werd de kerk ernstig beschadigd. Even werd sloop over-
wogen, maar gelukkig kwam het niet zo ver. Tussen 1840 en 1903 en van 1952 tot 1972 werd het ge-
bouw flink gerestaureerd. Het heeft nog steeds een kerkelijke functie.
Voor een zitplaats moest je vroeger een kaartje bij het plaatsbewijshuisje kopen. Een deftige plaats, 
tegenover de kansel, kostte een kwartje. Voor een dubbeltje (een stuiver voor de jeugd) zat je meer 
achter in het schip. Achter de preekstoel, waar je de voorganger nauwelijks kon zien, was het gra-
tis. De notabelen hadden hun eigen banken. Regenten, officieren en hoogleraren konden dankzij 
speciale briefjes gemakkelijk hun plaats vinden. / IM

08.
/ Alleen za (11-17 u) / Inloopconcerten en orgelspel (p.15) /

HOOGLANDSE KERK 
NIEUWSTRAAT 26C

Open ZA

Het plaatsbewijshuisje. Foto: www.niekbavelaar.nl  

… Sint Pancras, de patroonheilige van 

de kerk, tot één van de zogenoem-

de ijsheiligen wordt gerekend? Hun 

naamdagen vallen op 11 tot en met 14 

mei. Na die periode houden boeren 

geen rekening meer met nachtvorst. 

WIST U DAT...

ABK



De Marekerk is één van de oudste als zodanig gebouwde protestante kerken in Nederland. Het 
gebouw uit 1649 staat symbool voor het nieuwe geloof maar toont ook de ongekende welvaart van 
de stad in die tijd. De eerste zeventiende-eeuwse stadsuitbreiding aan de noordzijde maakte de 
bouw nodig. Anders dan in de periode vóór de Reformatie, was het nu de wereldlijke overheid die 
zich actief met de bouw van de "stadskerk" bemoeide. Het  Leidse stadsbestuur gaf de jonge stads-
architect Arent van ’s-Gravensande de opdracht voor het ontwerp. Het bepaalde ook de plaats, het 
budget en het uiterlijk: het is een gebouw voor en door burgers. 
De ‘lantaarn’ op de koepel bevat een opvallende eikenhouten constructie om de klokken te kun-
nen dragen. Bovenop de koepel moet De Faam, een vergulde windvaan in de vorm van een 
gevleugelde persoon met bazuin staande op de Leidse sleutels, de roem van de stad naar alle 
windstreken rondbazuinen. Binnen vallen de preekstoel en het orgel op. De preekstoel is ook ont-
worpen door Van ’s-Gravensande, maar pas nadat het stadsbestuur een soortgelijk exemplaar in 
Haarlem had bekeken. Het orgel is een ‘tweedehandsje’ uit het koor van de Pieterskerk, maar is bij 
de verplaatsing in 1733 uitgebreid en verfraaid tot een volwaardig barokinstrument. / MB

/ Beklimmen van de kap op eigen risico / Niet voor mensen 
met hoogtevrees / Kinderen 12+ > 1.50 meter, alleen onder 
begeleiding van volwassene / Inloopconcerten Leidse koren 
(p.15) /

Open ZA

09.
MAREKERK 

LANGE MARE 48

Plattegrondtekening van 

de zitplaatsen en indeling 

(...) van de Marekerk 

(1921). Collectie Topogra-

fische Hist. Atlas Leiden, 

Creative Commons . LEIDEN/29

WIST U DAT...

IK

… men ook in de Marekerk plaats-

bewijskaartjes voor de dienst kocht? 

De dames en de heren, de studen-

ten en de leden van de kerkenraad, 

hadden elk hun eigen banken met 

meer of minder comfort, meer of 

minder zicht op de kansel.



LEIDEN/30

Hoewel dit bijzondere winkelinterieur al meer dan honderd jaar oud is, heeft het nooit het doel 
gediend waarvoor het ontworpen en gemaakt is. De monumentale tegeltableaus waarop zwart-, 
rood- en zelfs zeldzame blauwbonte koeien staan afgebeeld in een geïdealiseerd Hollands polder-
landschap, getuigen van een oorspronkelijke bestemming tot slagerij. Inderdaad is het pand in 1908 
ingericht als slagerij compleet met winkelpui en interieur. 
Blijkbaar zat het tegen want al in maart 1910 werd een deel van de inboedel inclusief het uithang-
bord ‘Vleeschhouwerij’, te koop aangeboden, onder de vermelding ‘alles nieuw’.
In het naastgelegen pand was al decennia lang een kroeg gevestigd. Het café verhuisde een deur, 
wijzigde de naam en op 1 mei van dat jaar ging café “In de Bonte Koe” hier open. Na meer dan hon-
derd jaar bestaat dit café, inmiddels zonder het voorvoegsel ‘in’, nog steeds.
Het bijzondere interieur, de lambrisering en de zeldzame betegeling is al die tijd behouden geble-
ven. De tegels werden omstreeks 1908 vervaardigd door de Utrechtse Tegelfabriek Holland (1893-

1918), waarschijnlijk naar ontwerp van Hermanus Oostveen. De tegels bevatten vroege Jugendstil-
elementen en in de houten lambrisering vindt u art-deco stileringen. Na zo’n honderd jaar was het 
interieur aan een restauratie toe. Die is uitgevoerd door Henk Nijenhuis, onder regie van architect 
Pieter Sitsen. / FB

10.
/ Za/zo 12-17 u / Let op hoge opstap /

CAFE DE BONTE KOE
HOOGLANDSEKERK-
CHOORSTEEG 13

Open ZA ZO

Tegeltableau Café de Bonte Koe. Foto: Francien van Zaanen Durand

… De Bonte Koe niet de enige voorma-

lige slagerij met tegeltableaus is? Er 

bestaan in Nederland nog zeker 9 pan-

den, van oorsprong slagerijen, waar dit 

tussen 1900 en 1910 werd toegepast. 

WIST U DAT...

BE



Café De Vergulde Kruik is altijd een ontmoetingsplaats van boeren, burgers en buitenlui geweest. 
In de negentiende eeuw was hier een tapperij/slijterij gevestigd onder de naam Café Rooden-
burg. Ook verkocht eigenaar Roodenburg allerhande voedingsmiddelen. In 1924 veranderde een 
nieuwe ondernemer van ‘buiten’ de naam in De Vergulde Kruik. Deze Gerhard Willem Seisveld 
was oorspronkelijk café-uitbater in Ede, maar als katholiek liep zijn uitspanning niet zo goed in een 
gereformeerd dorp. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw profiteerde De Kruik, zoals het in de 
volksmond was ging heten, van de populariteit van de bruine kroeg. Tien jaar later trok het naast 
winkeliers een nieuwe klantenkring: beeldend kunstenaars en jongeren. De middenstanders za-
ten aan de voorzijde, de jongeren achterin. Het café bleef trendy tot in de jaren zeventig, toen in 
de binnenstad veel nieuwe aantrekkelijke kroegen werden geopend. In 2012 verkocht de familie 
Seisveld de zaak.
De geschiedenis van het pand gaat terug tot in de veertiende eeuw. De pui, een lijstgevel uit begin 
negentiende eeuw, is in 1943 historiserend verbouwd. Het interieur is in de jaren twintig door Seis-
veld, die naast kroegbaas ook meubelmaker was, aangepast: hij heeft eigenhandig het meubilair 
en de wandbekleding gemaakt. De Mechelse kabinetkast en de twee zilveren bierpompen zijn in 
1881 tweedehands aangeschaft. / RR

/ Za/zo 12-17 u / Mini-museum De Vergulde Kruik / Inloop-
concerten Leidse koren (p.15) /

Open ZA ZO

11.
DE VERGULDE KRUIK 

HAARLEMMERSTRAAT 22

LEIDEN/31

WIST U DAT...

BKE

… boven de ingang van De Ver-

gulde Kruik duidelijk zichtbaar 

is dat het café graag dorst lest? 

Want boeren, burgers of buitenlui 

dorst hebben ze allemaal.
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In 1803 voegde een rijke jongeman, Jan Samuel Timmerman Thijssen, drie woonhuizen aan de 
Hogewoerd samen om er een wijnkoperij te beginnen. Het waren de huidige nummers 59, 61 en 

61A. Het bedrijf bleef 210 jaar bestaan en kende in de laatste 180 jaar maar vier eigenaren: Johannes 
Zandvliet, Gerard Maat, Kees Maat en Mieke Maat. 
Gerard Maat, die de wijnkoperij in 1875 overnam van de weduwe Zandvliet, gaf de drie panden een 
gemeenschappelijke gevel. Zijn zoon Kees liet later de onderpui aanpassen. Die kreeg toen de 
karakteristieke belettering in de stijl van de Amsterdamse School. De aanduiding “Anno 1833” op de 
gevel berust overigens op een vergissing: het bedrijf was dertig jaar ouder.
Na het overlijden van Kees Maat in 1963 volgde zijn dochter Mieke hem op. Zij bestierde de zaak 50 

jaar en overleed op 82-jarige leeftijd. Enkele weken daarvoor had zij de handel, waarvan de omzet 
geleidelijk was teruggelopen, gesloten. 
In september 2016 begon Stichting Diogenes Leiden, de huidige eigenaar, met het restauratieplan. 
De stichting handhaaft de karakteristieke gemeenschappelijke voorgevel en volgt met het creëren 
van drie ruime woningen de perceelindeling van 1803. Op dit moment is de restauratie vrijwel vol-
tooid. / LB

12.
/ Begane grond rolstoeltoegankelijk / Entree via Hogewoerd 61 
/ Bezoek andere woningen via gemeenschappelijke achter-
plaats / Rondleiding / 

Vm. WIJNKOPERIJ MAAT
HOGEWOERD 59-61

Open ZA ZO

Wijnkoperij plannen. Foto: SL

… de wijnkoperij van de familie 

Maat naast boeren, burgers en 

buitenlui nog een vierde groep als 

klant had? De katholieke geeste-

lijkheid kocht hier de miswijn. 

WIST U DAT...

±AI



Voor boeren uit de omgeving van Leiden was de Waag de plek waar hun waren werden gewogen. 
Daar werd bepaald hoeveel ze verdiend hadden met kaasmaken of varkens vetmesten. Daarnaast 
werd in de Waag ook belasting geïnd over de goederen die werden verhandeld. Dat ging per 
gewicht. Het is vergelijkbaar met onze btw. Deze belasting was een belangrijke bron van inkom-
sten voor de gemeente. Pieter Post had het gebouw in 1658 zo ontworpen dat er aan drie kanten 
gewogen kon worden. De balansen kunnen gedeeltelijk naar buiten geschoven worden. De goe-
deren werden buiten op de ene schaal van de balans geplaatst en de waagmeester zette binnen 
de gewichten op de andere schaal. Kazen werden heel efficiënt op de weegschaal gezet. Niet één 
voor één, maar met wel 40 tegelijk in een kaasbak. Die bak werd met een speciaal wielstel op de 
weegschaal geplaatst. 
Tegelijk met de Waag werd het erachter gelegen Boterhuis (of Boterhal) gebouwd: oorspronkelijk 
ontworpen als open binnenplaats omgeven door galerijen. Daar voerden de boeren hun boter 
in vaatjes aan om ze te verhandelen. Direct bij de oplevering besloten de stadsbestuurders om 
de binnenplaats te overkappen. Dit bleek nodig om de boter te beschermen tegen de zon. / GdB

/ Uitleg over de Waag en de Leidse Kaaskiepkar / Inloop-
concerten Leidse koren (p.15) / Verkooppunt speciale 
OMD-kaasjes / 

Open ZA ZO

13.
DE WAAG EN BOTERHAL

AALMARKT 21

Wipkar voor de Waag, 1905. Foto: Collectie ELO LEIDEN/33

WIST U DAT...
… rond 1880 veel geklaagd werd over 

de dikke sigarenrook van de kopers en 

verkopers in het Boterhuis? Hierdoor 

was het “niet mogelijk bij het keuren 

der boter smaak te onderscheiden”.   

AKN
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Speciaal voor de Open Monumentendagen pro-
duceert kaasboerderij Castelijn uit Rijpwetering 
OMD-kaasjes. Deze volvette jonge kaas bevat ko-
mijn, zoals de traditionele Leidse kaas, maar heeft 
een hoger vetgehalte dan de van oudsher in deze 
streken geproduceerde Leidse Kaas. De kaasjes zijn 
voorzien van een speciaal ontworpen kaasmerk, 
door het toonaangevende bedrijf Kaasmerk Matec, 
een voortzetting van de vroegere 'Rijks kaasmerken 
fabriek’  (p. 37) .  
Leiden en kaas worden vaak in één adem genoemd. 
De Romeinen merkten al op dat de volken in onze 
(drassige) streken kaas op het menu hadden. In zijn 
krijgsverslag Commentarii de Bello Gallica schreef 
Julius Caesar in 57 voor Chr.: “Ze bedrijven geen 
akkerbouw, hun voedsel bestaat voornamelijk uit 
melk, kaas en vlees.”

Leidse Kaas /
De oorspronkelijke boeren 'Leidse’ kaas (die 
nog steeds geproduceerd wordt) was in we-
zen een bijproduct van de boterbereiding. 
Na het onttrekken van de room aan de melk 
voor de boterproductie resteerde magere 
melk, de zogenoemde ondermelk. Deze 
melk werd soms gevoerd aan kalveren maar 
werd vooral gebruikt voor de productie van 
magere kaas. Om de kaas enige smaak mee 
te geven, werd aan de wrongel komijnzaad 
toegevoegd. Algemeen wordt aangenomen 
dat deze magere kaas onder andere werd 
gebruikt als proviand voor de scheepvaart, 
bijvoorbeeld naar de Oost. Magere en dus 
droge kaas laat zich door het lagere melkvet-

MONUMENTALE 
'LEIDSE' KAAS Met dank aan Monique Roso /  

Stad en Land, Publicatie Open Monumentendagen Leiden, 2003.

LEIDEN/34

Het speciaal voor de Open Monumentendagen 
ontworpen Kaasmerk.

Koeienkop aan de Lange Mare. Foto: Jos v.d. Broek
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gehalte beter bewaren dan volvette kaas zoals Goudse en Edammer, vooral bij hogere (tropische) 
temperaturen.
De laatste honderd jaar zijn de meeste boeren de melk gaan afleveren aan zuivelfabrieken. In de 
Vreewijkstraat is nog de gevelsteen te zien van de Rijks Zuivelstation (zie afbeelding hieronder).

Er zijn enkele honderden boerengezinnen in West-Nederland, die zich hebben gespecialiseerd in 
het zelf verwerken van de melk van hun koeien tot boerenkaas. Per kaasboerderij zijn de verschil-
len in voer, de grondsoort, het gras, de receptuur en bereidingswijze bijna te proeven. 

Kaasbereiding /
Gewoonlijk volgt het kaasmaken ’s morgens direct na het melken van de koeien. De diepgekoelde 
avondmelk wordt met de nog warme morgenmelk verwarmd tot ongeveer 30˚C. Dan volgt het 
zuursel (hulpstof die de suiker in de melk omzet in melkzuur) en stremsel (hulpstof die de melk dik 
maakt). De dikke massa die ontstaat wordt in stukjes gesneden en geroerd. Daarbij komt een gele 
vloeistof vrij, de zogenaamde wei. De achtergebleven stukjes gestremde melk noemt men wron-
gel, de eerste fase van kaas. Na het roeren gaat de wrongel in een kaasvat, waarin de kaas wordt 
geperst. Na het persen volgt het zouten van de kaas in een pekelbad. Zout is nodig voor de ste-
vigheid, voor de houdbaarheid en natuurlijk voor de smaak van de kaas. Na het pekelen moet de 
kaas nog rijpen. Jonge kaas rijpt gewoonlijk 4 tot 5 weken, oude kaas soms wel meer dan een jaar.

LEIDEN/35Gevelsteen Rijks Zuivelstation. Foto: SL
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Koeienmelken op de VEBO-tentoonstelling, die jaarlijks werd gehouden op de Beestenmarkt en de Lammermarkt 
(1956). Foto: Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL)

Leidse kaas is de enige echte komijnekaas. Er zijn twee soorten Leidse: Fabrieks Leidse (meestal 

40+) en Boeren Leidse (20+). Het wettelijk minimum vetgehalte van Boeren Leidse is 20+. Maar 
doordat alles op ambachtelijke manier wordt bereid, wordt er niet zo nauwkeurig afgeroomd als 
op de fabriek. 
Meestal ligt het vetgehalte van boeren Leidse ergens tussen 32 en 36%. De boeren gebruiken 
op deze kaas dan ook hun  eigen merk met de aanduiding 30+ en het wapen van Leiden met de 
sleutels op de kenmerkende rode korst. 
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Wie via de Hoge Rijndijk over de Wilhelminabrug de stad uitrijdt, kan de stoere letters op het hori-
zontale gebouw niet missen. Dit fabriekspand, een gemeentelijk monument, stamt uit 1926. En het 
dient nog steeds het doel waarvoor het, al bijna een eeuw geleden, werd gebouwd.
De trotse letters op het dak verwijzen naar een wereldwijd bekend echtheidscertificaat voor kaas. 
Dit kaasmerk is een Leidse uitvinding uit 1920. Het huidige bedrijf Kaasmerk Matec (met een ne-
venvestiging in Frankrijk sinds een fusie in 2009) is wereldleider in ontwerp en productie van zulke 
merktekens.
De merken worden gemaakt van het stugge melkeiwit caseïne en moeten (voedsel)veilig, goed 
leesbaar en onvervreemdbaar zijn. Kaasproducenten (van kleine boerderijen tot grote fabrieken) 
plakken ze daarom net na de scheiding van wei en wrongel op de wrongel, waarna het merk met de 
wrongel wordt mee geperst tot kaas. Op deze manier versmolten geeft het merk maximale zeker-
heid over aard en herkomst van het product.
Platgewalste films van caseïne (al dan niet vermengd met glycerol) vormen het basismateriaal. 
Kaasmerk Matec stanst ze in alle gewenste vormen, perforeert ze en bedrukt ze tenslotte met de 
unieke merktekens van een kaas (naam, nummer, logo, kleuren). Een uniek procedé garandeert 
dat de merken goed leesbaar blijven na zoutbaden en schimmelvorming.
In de Leidse vestiging werken ongeveer twintig personeelsleden. De architect van het markante ge-
bouw is de Fries Geert Stapenséa (1877-1948), die invloeden onderging van de Amsterdamse school 
en het Nieuwe Bouwen.

*Vanwege de hoge veiligheidseisen die gesteld worden aan bedrijven in de voedselverwerkende 
industrie, is het markante  gebouw niet toegankelijk voor publiek. 

HET KAASMERK Leidse uitvinding van wereldfaam

Foto: STIEL, Stichting Industrieel Erfgoed Leiden

ROOMBURGERWEG 3A
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Ruim vier eeuwen zetelde het hoogheemraadschap van Rijnland in het fraaie gemeenlandshuis 
aan de Breestraat in Leiden. Het bestuur kocht het huis in 1578 als woning voor de dijkgraaf en zijn 
gezin en tevens als vergaderplaats en logeergelegenheid voor Rijnlands bestuur. In de loop van de 
negentiende eeuw verloor het huis deze betekenis en kreeg het de functie van kantoor.
De eerste dijkgraaf die het huis bewoonde was Pieter van der Does, die in 1599 als vice-admiraal 
van de Hollandse vloot op Sao Tomé overleed. De Rijnlandse dijkgraven behoorden tot de meest 
vooraanstaande leden van de Hollandse Ridderschap. Ook de hoogheemraden kwamen uit de 
hoogste kringen. Met de representatieve inrichting van het huis onderstreepten zij hun maatschap-
pelijk aanzien en het belang van het hoogheemraadschap. De meest imposante ruimte van het ge-
meenlandshuis is de Grote Zaal waar eeuwenlang rechtszittingen werden gehouden. Het speciale 
goudleerbehang werd ontworpen door de beroemde architect Pieter Post.
Door de eeuwen heen heeft het waterschap zich voortdurend aan moeten passen aan een ver-
anderende omgeving. Daarbij staan ‘boeren, burgers en buitenlui’ symbool voor de verschillende 
partijen in de samenleving waar het hoogheemraadschap mee te maken had. Met enkele exposi-
ties en informatiestands wordt dit aspect in heden en verleden nader belicht. / JvM

14.
/ Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers /  Mini-expositie 
/ Informatie over Hoogheemraadschap van Rijnland vroeger 
en nu / 

GEMEENLANDSHUIS 
VAN RIJNLAND
BREESTRAAT 59 

Open ZA

Oude man voor de deur van het Rijnlandhuis, 1943. 

Foto: H. Groenendijk. 

… op marktdagen tijdens de veemarkt de gang 

van het Rijnlandshuis vaak vol stond met klom-

pen van boeren die - nu ze toch in de stad 

waren - meteen even de verschuldigde wa-

terschapslasten kwamen betalen aan de rent-

meester van Rijnland? 

WIST U DAT...

N



De industriële geschiedenis op deze plek begon met de vestiging van zeepziederij Tieleman & 
Dros. De handel in zeep liep goed. In de loop der jaren werden haast alle pakhuizen en woninkjes 
in de buurt erbij getrokken en in 1862 veranderde de naam in De Gekroonde Haan. Enige tijd later 
werd de zeepfabriek overvleugeld door een bedrijf dat Cornelis Tieleman, kleinzoon van Cornelis 
Dros, samen met een oom was begonnen. Hun fabriek was gespecialiseerd in groente- en vlees-
conserven. Leiden speelde aan het eind van de negentiende eeuw een pioniersrol in de opkomst 
van de conservenfabrieken. Deze firma, Tieleman & Dros ging in 1877 van start in een nieuw fa-
briekscomplex tussen de Middelste- en Uiterstegracht. Het huidige bedrijfsverzamelgebouw bij de 
Ir. Driessenstraat en de Woonfabriek naast no.36 zijn daar nog restanten van. De fabriek breidde 
zich voortdurend uit, terwijl de zeepziederij in 1927 naar de Zoeterwoudseweg vertrok. De panden 
die leegkwamen, werden opgenomen in het complex. Mede als gevolg van de stilgevallen export 
van conserven naar Indonesië ging het in de jaren ’50 bergafwaarts wat uiteindelijk leidde tot een 
faillissement in 1955. 

Het gebouw Middelstegracht 36 heeft sindsdien diverse functies gehad. Sinds 2012 wordt het geres-
taureerd. Op dit moment zijn de Weggeefwinkel en De Doorbraak er gevestigd. / RV

/ Pand in verbouwing / Presentatie plannen en info duur-
zaam renoveren / Inloopconcerten Leidse koren in theater 
De Generator (eerste verdieping, geen lift) (p.15) / 

Open ZA ZO

15.
Vm. KETELHUIS  
TIELEMAN & DROS 

MIDDELSTEGRACHT 36

Vergaderruimte Tieleman & Dros. Foto: SL LEIDEN/39

WIST U DAT...
… in het najaar van 2017 Theater De 

Generator zijn deuren opent in de 

ruimte op de eerste verdieping? De 

naam komt van  de grote genera-

tor die hier stond en de fabriek van 

stroom voorzag.

±AKEN 
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Tomatenstraat 2 staat in de wijk Cronestein, niet te verwarren met het polderpark Cronesteyn. Een 
gemengde wijk met bedrijven, woningen, scholen en studentenflats. Oorspronkelijk hoorde dit ge-
bied bij Zoeterwoude, pas sinds 1920 maakt het deel uit van de gemeente Leiden. De straten heb-
ben namen van groente en fruit omdat hier lange tijd, tot 1988, de Leidse veiling was gevestigd. De 
producten van de boeren werden met boten en later vrachtwagens aangeleverd. Eén van de oud-
bewoners van dit huis herinnert zich het uitzicht vanuit zijn zolderkamer: weilanden, de buitenplaats 
Ma Retraite, molens en kalkovens. Het deel van de wijk met de Tomatenstraat is een toevoeging uit 
de jaren vijftig en werd bebouwd in opdracht van de corporaties Ons Doel en De Sleutels.
Tomatenstraat 2 behoort nog tot een woonblok aan de Zoeterwoudseweg uit de jaren dertig. Jaren-
lange vaste bewoning heeft er voor gezorgd dat het pand in originele staat is gebleven. Een onlangs 
uitgevoerde grondige renovatie heeft het pand duurzaam gemaakt met behoud van de originele 
details. Op de zolder bevindt zich nog een onderduikersluik dat toegang gaf tot het buurpand. In 
WO II konden werknemers van de molenloods van de familie Timmerman zo een veilig heenkomen 
zoeken tijdens razzia’s. De werf werd namelijk gebruikt als verzamelplaats voor mannen die opge-
roepen werden voor de 'Arbeitseinsatz’ in Duitsland. / MvD

16.
/ Pand na restauratie / Mini-expositie over Buurtschap Zoeter-
woudseweg en omgeving Veilingkade / Moestuinproducten /

JAREN 30 WONING
TOMATENSTRAAT 2

Open ZA ZO

Glas-in-lood raam. Foto: SL

… tijdens de Open Monumentendagen 

de geschiedenis van de wijk te zien is 

op een aantal tentoonstellingspane-

len? Ook worden er diverse archeolo-

gische vondsten uit dit gebied getoond.

WIST U DAT...

±ANEF



De voormalige buitenplaats ‘Ma Retraite’ staat aan de oude Heerweg naar Zoeterwoude. In de 
zeventiende eeuw stond op dit perceel een volmolen met een molenaarswoning, zoals nog is te 
zien op oude kaarten. In 1782 komt het geheel in eigendom van koopman Arnoldus Zoodaar die de 
molen, inmiddels ‘De Haan’ geheten, verbouwt tot houtzaagmolen. Van de  woning maakt hij een 
herenhuis ‘Hout- en Rijnlust’, met daaraan vast een aantal woningen voor de molenknechts. Het 
herenhuis kreeg daarbij grotendeels zijn huidige vorm. Aan de voorzijde werd gewoond, achter 
bevonden zich een koetshuis en hooizolder. Mogelijk dat de atypische indeling nog herinnert aan 
de opzet van de molenaarswoning. In het begin van de negentiende eeuw gaat het pand over 
in handen van Coenraad Brandligt die het de naam ‘Veelzicht’ geeft. De twee uitbouwen date-
ren uit die tijd. De latere eigenaren, gebroeders Van Mannekus, moderniseren de houtzagerij tot 
stoomzagerij. De overbodig geworden molenromp van de al eerder ontwiekte ‘De Haan’ verhuist 
daarom in 1865 naar ’t Zandt in Noord-Holland, waar deze nog altijd staat als molen ‘De Hoop’. De 
moderne houtzagerij draait voorspoedig, aanleiding om rond 1900 de knechtswoningen te ver-
nieuwen tot zes arbeiderswoningen. Nog tot 1976 vond er houthandel plaats op het bedrijfsterrein 
achter de woning die inmiddels de naam ‘Ma Retraite’ had gekregen. Hierna kwam er een jacht-
werf. Het pand werd in 1986 opgedeeld in wooneenheden. / EO

/ Begane grond, tuinpad en erf / NB Grindpad en een lage 
drempel / 

Open ZA ZO

17.
MA RETRAITE 

ZOETERWOUDSEWEG 13

Ma Retraite. Foto: SL LEIDEN/41

WIST U DAT...
... hier ook molen de Eendracht 

stond, oorspronkelijk in Zaandam 

gebouwd onder de welluidende 

naam De Dood en in 1805 naar de 

Zoeterwoudseweg verplaatst?

±AIN 
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Drie generaties van de familie Doeve hebben op de plek van de huidige schooltuinen Cronesteyn 
een tuinderij gehad waar ze groenten en bloemen kweekten om te verkopen in de stad. Van 1890 
tot 1980 was de familie actief. Een zus van de laatste tuinders had een groentewinkel in de binnen-
stad. Verse groente, aardbeien en zelfs lelietjes van dalen werden met een handkar naar de stad 
gebracht. 
De oude tuinschuur van de familie Doeve dateert uit 1890 en raakte in verval. Gelukkig kon de 
schuur dankzij fondsen flink gerestaureerd worden en zo door de Vereniging Leidse schooltuinen 
gered worden. De werkschuur is van een type schuur zoals je ze nog wel tegenkomt in het Groene 
Hart vooral in de omgeving van Boskoop. 
In de schuur is een mini-expositie met gereedschap en foto’s van de Doeves.  Behalve hun schuur 
zijn er nog meer oude elementen bewaard gebleven. De hoogstambomen met oude appel -en pe-
renrassen en de knotwilgen waar ze de bonenstokken in bewaarden zijn inmiddels groen erfgoed. 
Nog steeds raken jong en oud bij Schooltuincomplex De Akkerdistel enthousiast over wat er groeit 
en bloeit en leren de schoolkinderen hoe je zelf met hulp van de natuur een paradijsje kan maken 
om in te werken en te ontspannen. / MK

18.
/ Schooltuincomplex De Akkerdistel / Mini-expositie in de 
oude werkschuur / Historische boomgaard / Kruidenthee uit 
eigen tuin / Rondleiding over de tuin / Leidse schooltuinfilm / 

DOEVESTATE
CRONESTEYN 2G

Open ZA ZO

Bouwtekening Doevestate. Foto: SL

… de eerste Leidse schooltui-

nen gelegen waren op een 

veldje aan de Fruinlaan? In 

1937 werden de tuintjes ver-

plaatst naar de Marnixstraat in 

verband met de bouw van het 

Stedelijk Gymnasium.

WIST U DAT... 

ANF



Wanneer op deze plek voor het eerst een boerderij stond, is niet met zekerheid te zeggen. Er zijn 
sporen gevonden van nederzettingen uit de IJzertijd en het begin van de Romeinse tijd. En mis-
schien stond hier voor Leidens Ontzet wel een boerderij die met de komst van de Geuzen onder 
water was komen te staan en daarna opnieuw is gebouwd. Het zou zomaar kunnen, zo dichtbij de 
Schans Lammen.
Het bouwjaar van de huidige boerderij schatten we op basis van het metselwerk op eind zestiende 
eeuw. Bouwsporen laten zien dat zich twee kruisvensters links naast de voordeur bevonden, net 
als rechts, ter hoogte van de opkamer. Een ander zestiende-eeuws kruisvenster is nog steeds in 
z’n geheel te zien op de verdieping. De huidige B&B direct aan de Vlietweg was in de zeventiende 
eeuw hoogstwaarschijnlijk het bakhuisje. In de Twintigste eeuw is een karnmolen gebouwd die het 
bakhuisje verbond met de boerderij. In het metselwerk zijn de bouwfasen te zien, waarbij opvalt 
dat het deel aan de straat het nieuwst is. Dit hebben de huidige eigenaren onlangs een historische 
make-over gegeven door het wit te kaleien. / WM 

/ Jazzmuziek en zelfgemaakte jam op het erf / Rondleiding 
voorhuis, zomerhuis en erf / Houd rekening met wachttijd / 
In de biggenschuur: presentatie over boeren-leven rondom 
Leiden uit de collectie van Museum De Lakenhal (p.11) /

Open ZA ZO

19.
BOERDERIJ 
ORA ET LABORA 

VLIETWEG 44

Reconstructietekening, Moned bouwhistorie & bouwkunde LEIDEN/43

WIST U DAT...
... de originele indeling van de boer-

derij nog goed te herkennen is? 

1. opslag- of extra woonruimte

2. woonkamer met kruisvensters

3. moer- en kinderbinten in voorhuis

4. keuken, leef- en slaapgedeelte

5. brandmuur

6. zomerhuis of werkruimte

7. de kapconstructie

AKNEF
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sensatie! Want in diezelfde landschappen brachten stedelingen in vroegere eeuwen hun vrije tijd 
maar al te graag door onder Ruisdaelse wolken buiten de veste.

Wandeling en pleziertuinen /
Dat groene verpozen gebeurde in Leiden aan-
vankelijk vooral te voet. Aan de buitenzijde van 
de stadssingels was daartoe in de achttiende 
eeuw een met bomen omzoomde wandelroute 
aangelegd. Of men kuierde naar een van de 
vele pleziertuinen rond de stad. Deze openbare 
kweektuinen met tuinhuisjes, ook wel speeltui-
nen genoemd, bestonden al in de zestiende 
eeuw en lagen direct aan de stadssingels en 
uitvalswegen. Was er veel geld te verteren, dan 
kozen Leidenaren graag voor een eigen tuin in 
het buitengebied, eventueel voorzien van een 
theekoepel, huisje of buitenverblijf.

BURGER SNAKT 
NAAR GROEN Esther Starkenburg /  

Erfgoed Leiden en Omstreken

LEIDEN/44

Aan de buitenzijde van de singelgrachten lag vroeger een 
wandelroute met hoogopgaande lindebomen. Op deze prent 
rechts het pad langs de Maresingel, met in het verschiet de 
Marekerk, 1771. Collectie: ELO

Het groene hart van de Hollander /
Nederlanders verpozen graag in het 
groen. Niet in de ongerepte natuur die 
naar de keel grijpt, zoals het besneeuw-
de Alaska in de film Into the wild uit 2007. 
Maar in een bedaard, zelf gecreëerd 
landschap. Nederlanders genieten er-
van om per fiets, te voet of spelevarend 
op een zonnige dag de uitgestrekte pol-
ders te doorkruisen. Het verstand raakt 
onder de indruk van het vernuft en het 
zweet waarmee in de kustprovincies 
het land is ontworsteld aan het water. 
De weidse luchten en spiegelend wa-
ter roeren echter het hart, een plezier 
dat niet minder is dan een historische 

Speeltuinen langs de Leidse singels en 
toegangswegen, 1825. Collectie: ELO
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Ananasrage /
De tuinen functioneerden niet alleen als verblijfplaats of plek waar gasten onthaald werden. Het 
tuinieren zelf was ook een serieuze liefhebberij. Buitenlandse bezoekers waren onder de indruk 
van de overvloed aan zelfgekweekte bloemen en gewassen die het hele jaar door de huiselijke 
dis aanvulde. Zo was het telen van ananassen in de achttiende eeuw een ware rage. 
De lakenkoopman Pieter de la Court (1664-1739) die op Rapenburg 65 woonde, schreef zelfs een 
invloedrijk boek over tuinieren, Byzondere aenmaerkingen over het aenleggen van pragtige en 
gemeente landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraerden (1737). Hij had onder 
meer het huidige Berbice bij Voorschoten in bezit. 

Niet uit het hart /
Van het vroegere buitenleven is veel verloren gegaan. Toen de stad eind negentiende eeuw 
voorbij haar singels groeide, verdwenen de speeltuinen. Als vorm is deze wijze van tuinieren 
wel blijven voortleven in de huidige volkstuincomplexen, waar net als vroeger niet overnacht 
mag worden. De neergang van de buitenplaatsencultuur begon eerder. Al aan het eind van de 
achttiende eeuw werden er buitens gesloopt, een tendens die gedurende de negentiende eeuw 
alsmaar toenam. Het bezit werd te duur, verouderde en sloot niet meer aan bij veranderde woon-
wensen. Gelukkig is niet alles verloren gegaan. Een aantal buitens, of restanten daarvan (tuinen 
en theekoepels), zijn bewaard gebleven langs uitvalsroutes in de Leidse regio. Nog altijd zijn ze 
geliefde bezienswaardigheden tijdens een recreatieve fietstocht. 

LEIDEN/45

Buitenplaatsen /
De particuliere tuinen met buitenhui-
zen ontstonden vooral na 1700. Ze la-
gen in een wijde kring rond de stad. De 
reis per koets of zeiljacht bepaalde de 
maximale afstand. Tijdens de zomer, als 
het grachtenwater begon te stinken, 
trokken Leidse regenten en rijke bur-
gers zich op deze buitenplaatsen terug. 
Om de sfeer van het groen ‘s winters 
te behouden, lieten ze aan de tuinzijde 
van hun stadshuizen tuinkamers bou-
wen. Een mooi voorbeeld van zo’n ka-
mer uit het midden van de achttiende 
eeuw is te vinden op Rapenburg 43. 
Sommige tuinkamers waren voorzien 
van fraai beschilderde behangsels met 
natuurportretten, zoals op Rapenburg 
67. Dit behang bevindt zich nu in de Cu-
ratorenkamer boven de Hortuspoort, in 
het Academiegebouw. 

In de achttiende eeuw verschenen allerlei publicaties waarin het 
buitenleven werd bejubeld, zoals  Rhynlands Fraaiste gezichten 
van Abraham Rademaker (1732). Hier afgebeeld Dubbelhof, 
het latere Rhijnhof, aan de Oude Rijn ten westen van Leiden. De 
huidige situatie is ontstaan in 1774 na een grondige verbouwing.  
Collectie: ELO
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Rapenburg 43 staat op het terrein waar vanaf 1448 het grote klooster Roma stond. Dit vrouwen-
klooster besloeg het terrein aan het Rapenburg waar zich nu de nummers 35 t/m 57 bevinden. Na 
de reformatie werd het klooster geleidelijk tussen 1625-1630 en 1659 ontmanteld en grotendeels 
gesloopt. 
Het perceel dat nu Rapenburg 41, 43 en 45 omvat, werd rond 1660 door aannemer Willem Wymoth 
als één geheel bebouwd. Nummer 43 omvat het middelste deel. 
In 2005 kwam aan het licht dat Wymoth het dwarsgebouw van het klooster Roma aan het Rapen-
burg niet zonder meer heeft gesloopt: de kelder blijkt bij het klooster te horen en ook de eiken-
houten kapconstructie dateert nog uit de vijftiende eeuw.
Het gebouw bevat verder nog details uit de bouw in de zeventiende eeuw, bijvoorbeeld het poortje 
tussen de vestibule en de gang.
In de loop van de achttiende en negentiende eeuw onderging het statige pand een aantal verbou-
wingen en moderniseringen: zo kwam er een nieuw trappenhuis op de binnenplaats en een fraaie 
hoge tuinzaal. Bij een ingrijpende restauratie in 1984 door de huidige eigenaresse kwamen twee 
beschilderde plafonds tevoorschijn, waarvan één helaas zozeer was beschadigd dat een precieze 
reconstructie niet mogelijk was: alleen de hoofdlijnen zijn opnieuw aangebracht. / BB

20.
/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Houd rekening met 
wachttijd / Bij mooi weer tuin open / Geen schoeisel toege-
staan i.v.m. kwetsbare vaste vloerbedekking / Fotograferen 
niet toegestaan / Drempels en trappen / 

HERENHUIS
RAPENBURG 43 

Open ZA ZO

Schildering vogel op het plafond. Foto: SL

... het verhaal gaat, dat de eerste 

bewoner, Sylvius, als eerste jenever 

heeft gestookt? Hij was een expert 

in het samenstellen van medicinale 

drankjes en zou een daarvan rond 

1650 'genièvre' gedoopt hebben.

WIST U DAT...

I



De geschiedenis van Rapenburg 33 gaat terug tot in de Middeleeuwen. Het huidige aanzicht is 
vooral tot stand gekomen in 1732, in opdracht van de toenmalige bewoner en stadsbestuurder 
Raymond Backer. Van het ongetwijfeld indrukwekkende interieur dat Backer liet aanbrengen, is 
vrijwel niets bewaard gebleven. In 1829 kwam het pand in bezit van de Leidse Universiteit die er 
onder andere het Rijksherbarium vestigde. Aan die tijd herinnert nog de fraaie bibliotheek rechts 
van de ingang. Van 1924 tot 1982 werd hier onderzoek gedaan naar tropische ziekten en werden 
patiënten behandeld wat opnieuw rigoureuze verbouwingen noodzakelijk maakte. Zo werd on-
der andere het hele achterhuis gesloopt. Rapenburg 31 werd in 1664 gebouwd voor de geleerde 
François de le Boë Sylvius. Deze arts en chemicus was als hoogleraar verbonden aan de Leidse 
universiteit en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het klinisch onderwijs. Dit 
pand werd tegelijk gebouwd met buurhuis nummer 29. Het is echter in minder authentieke staat 
bewaard gebleven. De belangrijkste interieurversieringen, waaronder stucplafonds, deuren en de 
schoorsteenmantel in de voorkamer dateren uit het midden van de negentiende eeuw.
In 2004-2005 vond een ingrijpende renovatie plaats. Achter de gevels werden Rapenburg 33 en 31 

getransformeerd tot één pand, aangepast aan de eisen van de gebruiker en met behoud van de 
monumentale uitstraling. / BB

/ Za/zo 12-17 u / Alleen begane grond, hal, trappenhuis en 
voormalige bibliotheek toegankelijk / Houd rekening met 
wachttijd / Mini-expositie bouwgeschiedenis en bewoners /  

Open ZA ZO

21.
HERENHUIZEN 

RAPENBURG 31-33

Rapenburg 31-33. Foto: SL LEIDEN/47

WIST U DAT...
… het rijksherbarium vervolgens verhuisde 

naar het speciaal daarvoor door Jacob van 

Lokhorst ontworpen gebouw aan de Non-

nensteeg, het huidige P.J. Vethgebouw? 

(pand 26) 

±AI 
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Het hof Meermansburg is het grootste hof van Leiden en werd tussen 1680 en 1683 gebouwd op 
last van Maarten Meerman en zijn vrouw Helena Verburg. De bekroning van de pomp midden in 
het hof herinnert daaraan: een meerman op een burcht. De rijke burger Meerman kocht van het 
stadsbestuur een terrein aan de Oude Vest en gaf aan de stadsmeestertimmerman, Anthonie van 
Breetvelt, opdracht een hof te bouwen. Jacob Roman, architect van onder andere Slot Zeist en Het 
Loo, ontwierp het poortgebouw met de monumentale ingang. 
Het oorspronkelijke hof telde achtentwintig huisjes. In 1780 kwamen er twee bij, door het overdekte 
plaatsje tussen de huisjes aan de achterzijde van het hof, ‘het pothuis’, te bebouwen. Het hof was 
bedoeld voor ‘eerbare, nugtere weduwen ofte vrouwspersonen’. Zij moesten minstens veertig jaar 
oud zijn, van goede naam en faam en een inboedel meebrengen. 
Het bestuur was en is nog steeds in handen van een college van regenten, dat vergadert in de 
regentenkamer in het poortgebouw. De verzameling portretten in de regentenkamer is een van 
de grootste in zijn soort in Nederland en stamt grotendeels uit de zeventiende tot vroege acht-
tiende eeuw. De afgebeelde personen zijn Maarten Meerman, zijn vrouw, zijn dochter, nazaten 
en verre verwanten. De portretten zijn exemplarisch voor de manier, waarop (rijke) burgers zich 
lieten vereeuwigen. / PB 

22.
/ Poortgebouw en deel Hoftuin (alleen op de paden) / Regenten-
kamer beperkte groepsgrootte (max. 20) / Houd rekening met 
wachttijd / 

HOF MEERMANSBURG 
OUDE VEST 159

Open ZA ZO

Foto: SL 

... de famlie Meerman ook in Delft zeer 

invloedrijk was? Zo vinden we het wa-

pen met de meerman terug bovenop de 

windvaan van het Gemeenlandshuis van 

Delfland.

WIST U DAT...

I



In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd het onder industriëlen en andere welgestelden 
mode om buiten de stad een ‘speelhuis’ (buitenverblijf) te bezitten. In 1679 kocht Nicolaas van Cam-
pen, burger en schepen van Leiden, ‘een speelhuis met daarnaast een nieuwe grote boomgaard 
met uitzicht op het Haagse Schouw, gelegen op de Hoge Morschweg’. Van Campen verbouwde 
een aantal woningen tot een dubbel buitenhuis. Na diverse toevoegingen en verbouwingen kreeg 
het huis in 1775 zijn huidige aanzien. De kelder uit 1675 en delen van het huis uit 1730 zijn in de 
nieuwbouw behouden. Het interieur kreeg een betimmering en pleisterwerk in Lodewijk XVI-stijl. 
In 1871 omvatte het huis niet alleen negen kamers en een marmeren vestibule, maar ook een tuin-
mans- en koetsierswoning, een koetshuis voor zes paarden en rijtuigen en verder een boomgaard, 
een uitgestrekte groente-en vruchtentuin, een broeituin met perziken- en druivenkast en een 
overplaats met grote vijver, plantsoen en opgaand hout. Het kweken van voedselgewassen was bij 
buitenhuizen niet ongewoon: ook Duivenvoorde bij Voorschoten had ruime productietuinen. In 

1908 werd de buitenplaats verkocht aan de Hervormde Gemeente van Leiden. De kerkvoogdij liet 
het terrein ophogen en veranderde de buitenplaats met haar gebouwen in begraafplaats Rhijnhof, 
die in 1910 in gebruik werd genomen. In 2010 ging het eigendom over naar de huidige eigenaar, 
die het huis met veel oog voor detail en vakmanschap in oude glorie herstelde. / BB

/ Alleen zo open / Alleen toegankelijk met rondleiding /  
Houd rekening met wachttijd /   

Open ZO

23.
HUIZE RHIJNHOF 

RHIJNHOFWEG 4

Tuinen bij Huize Rhijnhof. Foto: Collectie ELO LEIDEN/49

WIST U DAT...
… de tuinman van Huize Rhijnhof in de 

jaren ‘80 van de negentiende eeuw 

diverse prijzen won voor bloemen en 

fruit? In het Nederlands Tuinbouwblad 

in 1889 wordt hij zelfs vermeld met 

een reuzenmeloen van 15 kg.   

I 



LEIDEN/50

Het Academiegebouw is de voormalige kloosterkerk van de Witte Nonnen. Na de Reformatie 
kwam het gebouw vanaf 1581 in gebruik bij de Leidse universiteit. Deze liet het pand voortdurend 
aanpassen en uitbreiden om aan nieuwe onderwijsfuncties te voldoen. De universiteit trok al snel 
na de oprichting beroemde geleerden aan. Deze grote namen zorgden er mede voor dat studen-
ten vanuit heel Europa zich aan de universiteit inschreven. Van 1632 tot in de negentiende eeuw 
stond er op het dak van het Academiegebouw een observatorium. Hier werd de zogenaamde 
kwadrant van Snellius geïnstalleerd, een hoekmeetinstrument dat onder andere gebruikt werd 
om posities van sterren en planeten vast te stellen. Het bevindt zich nu in het Leidse Museum 
Boerhaave. Een van de huidige bezienswaardigheden is de achttiende-eeuwse interieurafwer-
king van de Tuinkamer, gelegen boven de toegangspoort naar de Hortus en daar rond 1936-1938 
aangebracht. Het College van Bestuur en Curatoren kon er in deftigheid vergaderen. De behang-
sels zijn waarschijnlijk afkomstig uit een pand op Rapenburg 69 uit de inboedel van Cornelia van 
Musschenbroek. De locatie van de oorspronkelijke deuropening is nog te zien. De behangsels 
verbeelden fantasielandschappen met waterpartijen en architectuur, vissers en herderinnen. Het 
plafond toont een blauwe lucht vol vogels. Een uiltje speurt met één oog de kamer in waar het 
leven van een burgervrouw als Cornelia zich in het verleden afspeelde. / CvM

24.
/ Deels alleen met rondleiding (ook in het Engels) / Houd 
rekening met wachttijd / Binnenplaats: inloopconcerten Leidse 
koren (p.15) / 

HET ACADEMIEGEBOUW
RAPENBURG 73

Open ZA ZO

Muurschildering tuinkamer Academiegebouw. Foto: Claudia Claas

… het Groot Auditorium bij feestelijke ge-

beurtenissen zoals bij promoties, de Dies 

Natalis en bij de ontvangst van belangrijke 

gasten versierd werd met tapijten en bloe-

men? Zo  speelde er zelfs een orkest bij de 

ontvangst van Willem III in 1674.

WIST U DAT...

AIK



De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland. Hier bracht Carolus Clu-
sius de eerste grote tulpencollecties van Nederland en introduceerde Philipp Franz von Siebold 
meer dan zevenhonderd tot dan toe onbekende Japanse planten in Europa. 
In 2017 is het tweehonderd jaar geleden dat de botanische tuin in Bogor – voorheen  ’s Lands Plan-
tentuin te Buitenzorg op Java - werd gesticht door de latere directeur van de Hortus, Caspar Rein-
wardt. 2017 is Leiden Asia Year en ook het Jaar van de Botanische tuinen. Reden genoeg, kortom, 
om de Aziatische kroonjuwelen van de Hortus in het zonnetje te zetten. 
De planten die in de negentiende eeuw hun weg vonden naar Nederland vormen tegenwoordig 
nog steeds een kerncollectie van de Hortus. Deze focus heeft natuurlijk te maken met de koloniale 
geschiedenis, maar ook met het feit dat in deze periode de eerste kassen hun intrede deden en 
de planten ook werkelijk konden groeien in het koude Nederland. De Victoriakas werd gebouwd in 
de tweede helft van de negentiende eeuw, speciaal voor de nieuwe bewoner: Victoria amazonica, 
oftewel reuzewaterlelie. Daarnaast deden veel specerijen zoals kruidnagel en nootmuskaat hun 
intrede in deze tijd. Ook deze planten zijn nog altijd terug te vinden in de hoge kas. / GP 

/ Za/zo 10-18 u / Rondleidingen za: 12-13 u en 14-15 u (max. 
40 personen) zo: 14-15 u (max 40 personen) / Expositie: 
Aziatische kroonjuwelen / 
   

Open ZA ZO

25.
HORTUS BOTANICUS  

RAPENBURG 73

De Victoriakas. Foto: Goedeljee, collectie ELO. LEIDEN/51

WIST U DAT...
… het in de jaren 70 van de twintigste 

eeuw maar een haar heeft gescheeld of 

de gehele hortus met alle (dienst)gebou-

wen, kweekkassen inclusief de subfacul-

teit Biologie waren verplaatst naar terrein 

Leeuwenhoek, nabij de Plesmanlaan?  

BNE
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Het P.J. Vethgebouw begon zijn leven meer dan honderd jaar geleden als twee gebouwen van de 
Universiteit Leiden: het Botanisch Laboratorium en het Rijksherbarium. De gebouwen in neogo-
tische stijl werden door architect Jacob van Lokhorst speciaal ontworpen voor het onderzoek en 
onderwijs in de plantkunde. Het laboratorium bood met zijn hoge ramen veel natuurlijk licht voor 
studentenpractica en onderzoek, terwijl het meer compacte herbarium was bestemd voor na-
slag en opslag van plantaardig onderzoeksmateriaal. Aan de buitenkant van het gebouw is te zien 
dat de vloerniveaus tussen de twee gebouwen verspringen. Wat bij de huidige verbouwing een 
uitdaging vormde! De afgelopen decennia huisde de Letterenfaculteit in het pand. Pieter Johan-
nes Veth, hoogleraar in de land- en volkenkunde van Nederlands-Indië, was een vooraanstaand 
lid van deze faculteit en naar hem is het pand vernoemd. Het afgelopen jaar is het gebouw ge-
restaureerd en geschikt gemaakt voor de huidige bewoner, de faculteit Geesteswetenschappen. 
Muren zijn doorgebroken, het trappenhuis is herzien, enkele van de oorspronkelijke kleuren zijn 
teruggehaald, de grote collegezaal en bibliotheek zijn in oude luister hersteld. Aan de buitenkant 
is een nieuwe onderdoorgang, die voetgangers van de Nonnensteeg naar de Hortuskant brengt, 
waar voortaan ook de ingang van het gebouw zit. Deze doorgang maakt deel uit van het nieuwe 
Singelpark, de doorlopende groenstrook langs de Leidse singels. / PvdH

26.
/ Pand in verbouwing / Expositie bouwtekeningen en plannen 
/ Lift aanwezig / Demonstratie Botanisch tekenen (p.11) /

P.J. VETHGEBOUW
NONNENSTEEG 1-3 

Open ZA ZO

Collegezaal P.J. Vethgebouw. Foto: Collectie ELO

... het ensemble van collegeban-

ken met uitklapbare lessenaar en 

praktische kastjes voor tekeningen 

en lesmateriaal met veel oog voor 

detail is gerestaureerd? 

WIST U DAT...

AN



De voormalige huishoudschool bestaat uit twee gebouwen: het rijksmonument Rapenburg 23, 

een historisch pand uit het midden van de achttiende eeuw en de uitbreiding aan de Groenha-
zengracht, een gemeentelijk monument. Het huidige Rapenburg 23 is in 1767-’68 ontstaan door 
samenvoeging van twee kleinere panden onder leiding van bouwheer Matthijs Snoeck, veertig-
raad en schepen van Leiden. In 1922 werd het pand verkocht aan de `Vereniging Vakschool voor 
meisjes voor Leiden en Omstreken’, de eerste niet-katholieke Huishoudschool en Industrieschool 
in Leiden. De vakschool was opgericht door dames uit de gegoede klasse die verenigd waren in 
de Bond voor Vrouwenkiesrecht. Het doel was om beschaving van vrouwen uit de arbeidende 
klasse te bevorderen en meisjes op te leiden om zelfstandig te kunnen zijn en hun eigen salaris 
te verdienen. De vakschool wijzigde het woonhuis ingrijpend om het geschikt te maken voor de 
nieuwe bestemming. Tijdens de tweede grote verbouwing, de uitbreiding van 1939-1940, is in de 
grote tuin aan de Groenhazengracht de zogenaamde corridorschool gebouwd. Dit gebouw, sinds 

2011 een gemeentelijk monument, is gaaf in hoofdvorm, indeling en in detail, ook de structuur is 
nog grotendeels zoals in de begintijd. De Huishoudschool wordt momenteel verbouwd naar ap-
partementen, de geplande oplevering is herfst 2017. Tijdens deze Open Monumentendagen krijgt 
u een unieke kans om de herbestemming in bijna voltooide staat te bezichtigen. / IM

/ Pand in verbouwing / Let op! Ingang met treden / 
Rondleidingen / Inloopconcerten Leidse koren (p.15) / 
   

Open ZA ZO

27.
Vm. HUISHOUDSCHOOL  

RAPENBURG 23 
Ingang Groenhazengracht 1a

Tegeltableau toiletruimte. Foto: Zijdekwartier. LEIDEN/53

WIST U DAT...
… er in de garderobes bijzondere  

jugendstil tegeltableaus verwerkt zijn 

met afbeeldingen van jonge dames 

verdiept in eerzame huisnijverheid? 

±AKN 
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In 1855 is de Kweekschool voor Zeevaart opgericht om de Leidse jeugd op te leiden tot gedisci-
plineerde zeelui. De choleraepidemieën in de negentiende eeuw hadden flink huisgehouden in 
Leiden en veel kinderen bleven als wees achter. De drie initiatiefnemers van de school, Leidse 
notabelen, wilden voorkomen dat de weesjongens voor galg en rad opgroeiden. Al in het tweede 
jaar na de oprichting werden door de school leerlingen vanuit heel Nederland en zelfs uit Neder-
lands Indië en Japan geworven. Om financiële redenen nam de Koninklijke Marine de opleiding 
na vier jaar volledig over. Daarbij werd het oude schoolgebouw vervangen door een ruim gebouw 
dat in veel kenmerken aan de zeevaart deed denken en ruim genoeg was om de leerlingen intern 
te huisvesten. De kinderen sliepen in hangmatten in twee lagen. Overdag werden de hangmatten 
verwijderd om zo de slaapzaal snel om te bouwen tot eetzaal. 
Boven de ingang is de buste van prins Hendrik de Zeevaarder te zien. Hendrik, een jongere broer 
van koning Willem III, had een lange carrière bij de marine achter de rug en was erevoorzitter van 
de school. De buste is gemaakt door Bart van Hove, een tijdgenoot van Hendrik. Van Hove was 
een bekende beeldhouwer in zijn tijd en heeft ook beelden en ornamenten gemaakt voor het 
Rijksmuseum in Amsterdam. / RR

28.
/ Alleen zo open / Inloopconcerten Leidse koren (p.15) /  

KWEEKSCHOOL 
VOOR DE ZEEVAART
NOORDEINDE 2A

Open ZO

Foto: Arthur Roetman

... de Kweekschool voor Zeevaart 

gesticht werd voor behoeftige 

Leidenaartjes? Maar al heel snel 

moesten buitenlui toegelaten 

worden, niet alleen uit Nederland 

maar zelfs uit Japan.

WIST U DAT...

±AIK



Voor veel Leidenaars is het vermoedelijk niet bekend dat achter de blinde vakwerkmuur op de 

2e Binnenvestgracht een rijksmonument schuil gaat: de kegelbaan van sociëteit Amicitia. Als je 
om het gebouw heen loopt, zie je door de pui heen de baan liggen. De herensociëteit Amicitia 
is, volgens P.J. Blok, in de achttiende eeuw voortgekomen uit ‘Collegies’. Dit waren plaatsen waar 
mannen uit de `gegoeden’, de deftige burgerstand, geregeld bij elkaar kwamen.
Het gebouw, naar ontwerp van de Leidse architect W.C. Mulder, werd eind negentiende eeuw 
naast de toenmalige buitensociëteit van Amicitia aan het Noorderplantsoen neergezet. 
In aanloop naar het 250-jarig bestaan besloot Amicitia de kegelbaan te restaureren. Jaren van 
discussie volgden. Want de vereniging moest een goede balans vinden tussen de eisen van het 
rijk en de gemeente, de technische mogelijkheden en de beschikbare middelen die de leden 
opbrachten. Ga er maar aan staan. Maar in 2016 was het zover. En met resultaat. Zo kwam vanach-
ter het zachtboard, dat na de Tweede Wereldoorlog was aangebracht tegen de kou, de originele 
constructie van de muur weer tevoorschijn. Alle betimmeringen zijn vrijgemaakt, gerestaureerd 
en in de oorspronkelijke kleuren geschilderd. Ook van de lampen uit het begin van de vorige eeuw 
werden getrouwe replica’s gemaakt. / FK

/ Alleen za / Alleen toegang in groepen van max 20 pers. /  
Toelichting en demonstratie / Houd rekening met 
wachttijd / 
   

Open ZA

29.
KEGELBAAN 

2E BINNENVESTGRACHT 19

Kegelbaan. Foto: SL LEIDEN/55

WIST U DAT...
… de kegelbaan op dit moment in 

gebruik is door de zes kegelclubs 

van Amicitia? Zij spelen op de oor-

spronkelijke houten baan, waarbij 

kegeljongens en kegelmeisjes de 

kegels nog met de hand opzetten.

AI
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Het Kruisherenklooster is ontworpen en gebouwd door de firma Bik en Breedeveld tussen 1926-

1931, een periode van opleving van katholieke kerkenbouw. Vanwege het beschikbare, smalle per-
ceel, kreeg het nieuwe klooster een langgerekte vorm, bestaande uit het entreegebouw met twee 
vleugels en een kapel die ook dienst ging doen als parochiekerk. Het architectenbureau van Van 
der Laan tekende in 1942 voor een verbouwing. De kruisheren behoorden tot de Orde van het Hei-
lige Kruis, opgericht in de dertiende eeuw nabij Luik. Zij leefden volgens de regel van Augustinus. 
Naast een studiehuis voor filosofie runden de paters ook een boerderij met wat koeien, een boom-
gaard en een moestuin. Oorspronkelijk lag het klooster in Zoeterwoude, maar in de jaren zestig 
kwam het door annexatie in Leiden te liggen. Heel even had Leiden daarmee weer een klooster 
binnen de gemeentegrenzen. Veel kloostergebouwen waren in de  periode rond Leidens Ontzet 

(1574) immers met de grond gelijk gemaakt. Begin twintigste eeuw nam de belangstelling voor het 
kloosterleven drastisch af, wat de orde dwong tot verkoop van het gebouw. Het werd bestemd tot 
wooncomplex voor verstandelijk beperkten. Inmiddels is het pand al bijna veertig jaar eigendom 
van de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (DUWO). Het trappenhuis ademt nog de sfeer van het 
klooster. Er is aansluiting gezocht bij bouwtradities en materialen uit het verleden. Bogen hebben 
een accent in baksteen, het glas-in-lood is sober en door middel van baksteen verdeeld. / LO

30.
/ Beperkt toegankelijk i.v.m. woonfunctie / Trappenhuis en 
tuin /  

Vm. KRUISHERENKLOOS-
TER ‘MATER DOLOROSA’
VROUWENWEG 1 / 
KRUISHERENWEG 2 

Open ZA ZO

Detail kruisverband. Foto: SL

... het kruismotief van de oorspronkelijke 

bewoners inventief is verwerkt in de decora-

tieve metselverbanden in het trappenhuis? 

WIST U DAT...



Ruim twee eeuwen was De Valk een belangrijke schakel in wat de Leidse burger at. In deze 29 
meter hoge stellingmolen uit 1743 werd graan gemalen tot meel. Dat graan kon overal vandaan 
komen, zoals van boeren uit de Oostzeelanden of later zelfs Amerika. Maar omdat meel vroeger 
maar beperkt houdbaar was, werd dichtbij de afzetmarkt gemalen.
De Valk is de laatste van negentien windmolens die ooit op de wallen van Leiden stonden. Ma-
len vergt veel vakmanschap. Het is onder meer afhankelijk van de windkracht en de graansoort. 
Vaak ging het over van vader op zoon. In 1869 kwam De Valk in handen van het Zuid-Hollandse 
molenaarsgeslacht Van Rhijn. Na de dood van nazaat Willem werd het in 1966 een gemeentelijk 
museum. Sinds de recente renovatie is de molen weer maalvaardig.
Een molenaar had een merkwaardige monopoliepositie ten opzichte van zijn leveranciers en af-
nemers, de bakkers. Het ‘Heerlijk wind- en maalrecht’ bepaalde doorgaans op welke molen de 
boeren op het platteland hun rogge of tarwe lieten malen. Vaak probeerden molenaars onder-
ling prijsafspraken te maken, een praktijk die ook in de steden gangbaar was. Doorgaans was de 
molenaar een burger met aanzien. Maar rijk werd hij er niet van. Met een meelschep nam hij zijn 
loon in natura: één schep per zak meel. Maar uit tekeningen van ‘smokkelkasten’ in De Valk blijkt 
dat het hier mogelijk niet bij bleef. / NdW

/ Za 12-17 en zo 13-17 / Niet toegankelijk voor rolstoelge-
bruikers / Steile trappen / Betreden op eigen risico / 
Kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene /  
   

Open ZA ZO

31.
MOLENMUSEUM 
DE VALK

2E BINNENVESTGRACHT 1

De molenaar vult een meelzak. Foto: Herman Kleibrink, collectie ELO LEIDEN/57

WIST U DAT...
... bakkers vroeger niet zelf 

mochten malen? Ze moesten 

dus vaak naar de molen, wat ge-

beurde volgens het principe ‘wie 

het eerst komt, het eerst maalt’.

BIF
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Met haar negen molens is Leiden een bekende molenstad. Op de stadswallen stonden vanaf de 
zeventiende eeuw diverse grote korenmolens. Veel mensen kennen molen De Valk (pand 31) als 
het enig overgebleven exemplaar (Korenmolen De Put is een replica uit 1987). 

Volmolens /
Minder bekend zijn de vele verdwenen industriemolens 
rondom de oude stad. Zo waren de zogeheten volmo-
lens belangrijk voor de lakenindustrie. Ze  hadden een 
stampermechaniek waarin het wollen laken gekneed 
werd tot het verviltte tot een dichte stof. De stof werd 
daarbij ondergedompeld in urine, zeep, heet water en 
een speciale klei: vollersaarde of bentoniet. Volmolens 
werden ook wel stinkmolens genoemd.
Volmolens stonden onder meer tussen de Morspoort en 
de nog bestaande molen De Heesterboom (pand 33), 
maar ook op het terrein rond de huidige Maredijkmolen 
en aan de Slaaghsloot, nabij de Stadsmolen. De opkomst 
van de volmolens hing samen met het productieproces 
van nieuwe lakense stoffen in het begin van de zeven-
tiende eeuw. 

De Herder. Foto: Collectie ELO

Omgebouwd /
In de achttiende eeuw taande de Leidse lakenindustrie, maar nam de vraag naar hout als bouw-
materiaal toe, mede veroorzaakt door de bloei van de VOC. Veel volmolens werden toen omge-
bouwd tot zaagmolen. Dat overkwam bijvoorbeeld volmolen De Nagtegaal. Dit bouwwerk stond 
ter hoogte van De Heesterboom aan de overkant van de Rijn. Medio achttiende eeuw werd De 
Nagtegaal verkocht en verplaatst naar Dordrecht, waar deze nog tot 1930 als zaagmolen dienst 
heeft gedaan. In Leiden nam zaagmolen De Samsom in 1785 zijn plek in tot deze elf jaar later door 
brand verloren ging. 
In de omgeving van de Haagweg domineerden de vol- en (later) zaagmolens het landschap. Iets 
ten westen van De Heesterboom stond tot 1699 volmolen Het Lange Huys. Ook deze ‘krachtcen-
trale’ ging door brand verloren. Gerstpelmolen De Eendragt nam zijn plek in. In 1759 werd deze 
omgebouwd tot zaagmolen, om in 1922 gesloopt te worden.

KORENMOLENS, 
STINKMOLENS EN 
ZAAGMOLENS

Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn /  

Molenaar

LEIDEN/58



LEIDEN/59

Noordmanterrein /
Ter hoogte van de Boshuizersluis stond van 1660 tot 1663 bovendien zaagmolen De Ruyter. Deze is 
later verplaatst naar het terrein van houthandel Noordman. De Ruyter en een latere achtkantige 
molen die óók al De Valk heette, waren voorgangers van de nog bestaande De Heesterboom op 
het Noordmanterrein. Deze ándere De Valk brandde in 1802 af, waarna twee jaar later de huidige 
De Heesterboom op diens plek verrees. Ernaast stond nog tot circa 1856 zaagmolen De Jonge 
Paulina, genoemd naar de jongste dochter van de toenmalige eigenaar, houthandelaar Christi-
aan Zaalberg. 

De Kat /
Op het terrein van molen De Herder (Haarlemmerweg 77a, niet open) voltrok zich een soortge-
lijk proces. Eerst stond hier volmolen De Faam. In 1755 nam zaagmolen De Herder zijn plaats in. 
Deze Herder is ruim een eeuw in bedrijf geweest, tot 1883. Een jaar later werd de Amsterdamse 
zaagmolen De Kat verplaatst naar deze locatie in Leiden en omgedoopt tot De Herder. Tot haar 
sluiting in 2000 leefde de naam `De Kat’ nog voort in de naam van de gelijknamige vuurwerkfa-
briek op dit terrein. 
Aan het uiteinde van de Hallenweg (bij de Stadspolderweg) stond volmolen De Hoop. In 1872 
volgde zaagmolen Het Zwarte Schaap deze op tot zijn sloop in 1915. Richting Zoeterwoude ten-
slotte treffen we in de zeventiende eeuw op het terrein van Ma Retraite (pand 17) ook een volmo-
len aan, verbouwd tot houtzaagmolen De Haan. Eind negentiende eeuw verhuist deze overbodig 
geworden molenromp naar het Noord Hollandse ‘t Zandt onder de naam De Hoop. 

LEIDEN/59

Plattegrond tekening van de zaagmolen, genaamd "De Haan" en "De Eendracht" (...) Gelegen onder de Banne van 

Zoeterwoude. Door Speyert van der Eyck. Collectie: ELO
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De Stadsmolen is de enige molen in Nederland met een gemetselde romp in de vorm van een 
sterk getailleerd flesmodel. Deze poldermolen van het type ronde stenen grondzeiler stamt oor-
spronkelijk uit 1856. Een eeuw later verkeerde de romp in zo slechte staat dat de molen werd stil-
gelegd. Uiteindelijk vond in 1978-1980 een grote restauratie plaats. Daarbij werd de romp opnieuw 
opgemetseld en veel houtwerk vervangen. Maar de gietijzeren wieken en wateras, ooit in Leiden 
bij de Grofsmederij gegoten, zijn teruggeplaatst. Vier jaar geleden kreeg de molen een verbeterd 
wieksysteem. Daardoor is hij nu regelmatig weer in functie voor de verversing van het polderwater 
en de Tuin van Noord. De Slaaghsloot waarop de molen uitmaalt, wordt vanouds ook Stinksloot 
genoemd. Het vuile stadswater kon namelijk flink stinken. Bovendien stond vlakbij een rioolge-
maal. Later werden ook kadavers van dieren uit de stad op het terrein begraven. Daarom kwam er 
uiteindelijk een losstaand molenaarshuisje, zo wist de hoogbejaarde kleindochter van de vroegere 
molenaar Merbis enkele jaren geleden te vertellen. De stank in de molen was te ondraaglijk ge-
worden om er nog te kunnen wonen. Een molen is een levend monument. Als hij niet kan draaien, 
is dat funest voor zijn conditie. Om de windvang te beschermen, gelden regels voor de hoogte van 
omliggende bebouwing en beplanting. Daarom zijn de huizen in de nieuwe woonwijk Groenoord 
zo laag gebleven. / JPV

32.
/ Za 10-16 u en zo 12-16 u / Kinderen onder 12 jaar onder bege-
leiding van één volwassene per kind / Max. 5 bezoekers onder 
begeleiding van de molenaar in de kapzolder / Mini-expositie 
/ De molen wordt in werking gesteld bij voldoende wind /  

STADSMOLEN
GOOIMEERLAAN 3 

Open ZA ZO

Stadsmolen. Foto: Collectie ELO

... de Stadsmolen bij de Slaagh- of 

Stadspolder hoort, die even buiten 

de Stadssingel begon? In 1856 was dit 

nog het domein van boeren, nu een 

dichtbevolkt stadsdeel.

WIST U DAT...

BIFN



Al vóór 1663 stond op dit terrein een houtzaagmolen en werd er in hout gehandeld. De Heester-
boom dateert uit 1804. Lange tijd stonden er vlakbij aan het Galgewater nog twee houtzaagmolens. 
De ligging aan breed water vergemakkelijkte het transport en de opslag van boomstammen. Ook 
aan de noord-, oost- en Zoeterwoudse kant van de stad stonden groepjes houtzaagmolens. Ze 
zaagden voornamelijk hout voor Leidse gebouwen.
Toen Dirk Dirksz. Noordman in 1856 de houthandel kocht, waren hier nog twee molens in bedrijf. 
In 1920 kreeg De Heesterboom elektrische aandrijving. Dat voldeed zo goed dat de andere molen 
werd gesloopt. In De Heesterboom bleef men elektrisch zagen tot een breuk van de krukas in 1953. 
Gelukkig werd de noodzaak van behoud van een toen al zeer zeldzaam geworden houtzaagmo-
len ingezien. Door de inzet van de familie Noordman en een groep vrijwillige molenaars bleef 
de molen in bedrijf. In 1993 werd hij overgedragen aan een stichting. Van oudsher werden op de 
molens van Noordman veel houtsoorten verzaagd. De stammen kwamen uit Duitsland (vooral 
eiken), Finland, Rusland en Noord-Amerika (naaldhout). Het transport ging bijna altijd over het wa-
ter, met de stammen bijeengebonden tot houtvlotten. Ook werd inlands hout verzaagd: Zeeuwse 
iepen, beuken en eiken uit Warmond en hout uit de landgoederen Duivenvoorde en de Horsten. 
Stammen uit de omgeving werden per mallejan - een speciale kar- over de weg aangevoerd. / AG

/ Kinderen onder 12 jaar onder begeleiding van één vol-
wassene per kind / De molen wordt in werking gesteld bij 
voldoende wind / Betreden op eigen risico / Houd rekening 
met wachttijd / 

Open ZA ZO

33.
HOUTZAAGMOLEN 
DE HEESTERBOOM

HAAGWEG 79

Foto: Archief Stichting Houtzaagmolen de Heesterboom, foto genomen tussen 1911 en 1927. LEIDEN/61

WIST U DAT...
... behalve voor Noordman Hout de vrij-

willige molenaars ook boomstammen 

verzagen van particulieren? Houd daar-

bij wel rekening met een wachttijd door 

een mogelijk gebrek aan wind!

IFN
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/ Open za/zo 10-16 u / 

Open ZA ZO

Voorplein exclusief voor publiek geopend /
Tijdens de Open Monumentendagen is het voorhof van 10.00-16.00 uur exclusief geopend voor het 
publiek. Gedurende de gehele dag worden toelichtingen aangeboden door medewerkers van 
Museum De Lakenhal. Een unieke kans voor een blik achter de schermen bij de restauratie en 
uitbreiding van Museum De Lakenhal.

Laecken-Halle /
De restauratie van het oude zeventiende-eeuwse gebouw en de voorbereiding voor de nieuw-
bouw is in volle gang. De glazen overkapping is inmiddels verwijderd waardoor het voorplein en 
de gevel van de Laecken-Halle voor het eerst sinds 1992 weer te zien is in oorspronkelijke staat, 
hetzij nu in de steigers. 

Restauratie en uitbreiding /
De werkzaamheden nemen naar verwachting nog twee jaar in beslag. Topstukken uit de collectie 
zijn te zien in andere musea, zoals het Rijksmuseum, het Mauritshuis en het Frans Hals Museum. 
De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal verloopt voorspoedig. Bouwcombinatie 
Nieuw Laecken, bestaande uit IBB Kondor, Koninklijke Woudenberg en Homij installatietechniek, 
voert de bouwwerkzaamheden uit. Architectenbureau Happel Cornelisse Verhoeven uit Rotter-
dam is aangetrokken voor de nieuwbouw en Julian Harrap Architecten uit Londen neemt de res-
tauratie en uitbreiding voor haar rekening.
In het voorjaar van 2019 opent het museum naar verwachting de deuren weer voor het publiek 
met in het najaar de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt’ in het kader van het Rembrandtjaar. 

MUSEUM DE LAKENHAL 
OUDE SINGEL 32 

LEIDEN/62



LEIDEN/63Museum de Lakenhal in transitie. Foto: Karin Borghouts LEIDEN/63



GVB architecten

Rapenburg 9  |  2311 GD Leiden  |  071 523 73 47  |  www.gvbarchitecten.nl  |  ir. H. F. Götz

Nieuwbouw landhuis Benningbroek

Verbouwing restaurant Tante Kee Kaag

Lopende projecten 2017, o.a. :

l   Herontwikkeling appartementen dubbel monument Voorburg

l   Begeleiding onderhoud rijksmonument Lutherse Kerk Leiden

l   Restauratie woonboerderij rijksmonument Vlietweg Leiden

l   Verbouwing en uitbreiding villa Rijndijk Leiden

l   Restauratie en bouwhistorie woonboerderij rijksmonument Voorburg

l   Begeleiding onderhoud rijksmonument Lokhorstkerk Leiden

l   Herontwikkeling rijksmonument Kneuterdijk Den Haag

l   Restauratie toren rijksmonument Maartenskerk Hillegom

l   Meerjarenonderhoudsplanning rijksmonument buitenplaats Dalfsen

l   Restauratie en bouwhistorie woonhuismonument Wassenaar

l   Restauratie woonhuismonument met uitbreiding Voorschoten

l   Transformatie bollenschuur rijksmonument Voorhout

Restauratie buitenplaats Den Haag

bureau voor architectuur, 

restauratie & bouwhistorie

Nieuwbouw kapel Hilversum



G E E L K E R K E N  L I N S K E N S  A D V O C A T E N

Recht door zee !
Leiden  071 512 44 43          Den Haag  070  315 60 80          www.gl-advocaten.nl                        



Rooseveltstraat 57  |  2321 BL Leiden  |  071 572 14 60  |  www.sligro.nl
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We zijn weer 
begonnen!

www.BplusC.nl 0900 23 23 000
Bibliotheekdiensten | Kunsteducatie | Evenementen | Cursussen

Ondek de danser, muzikant of kunstenaar in 
jou! Schrijf snel in of doe een proefles!

A r c h e o l o g i e  
van advies tot opgraven... 

www.archol.nl
+31 715 27 3313



info@keeslau.nl
www.keeslau.nl
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info@keeslau.nl
www.keeslau.nl
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VAN MANEN AAN TAFEL  |  Hogewoerd 6  |  2311 HM Leiden  |  071 51 39 666  |  www.vanmanenaantafel.nl



Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34

Paard en wagen geladen met meel kruist de Morspoort. Foto: Herman Kleibrink, 1950. Collectie: ELO



LEIDEN/72 Tuinkamer Academiegebouw. Foto: Claudia Claas



LEIDEN/73

KAART & LEGENDA

LEIDERDORP
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01. SPARMUSEUM / HOOFDSTRAAT 164-166 Open / ZA   Meer info p. 77

02. RONDVAART OVER DE DOES / OPSTAPPUNT: JAAGPAD 41  Open / ZA  

03. BOERDERIJ DIJKZICHT / ACHTHOVENERWEG 15 Open / ZA   Meer info p. 78

04. BOERDERIJ BOUWLUST / ACHTHOVENERWEG  25-27 Meer info p. 79Open / ZA   

05. BOERDERIJ DE VALK / ACHTHOVENERWEG  41A Open / ZA  Meer info p. 80

06. BOERDERIJ AGTHOVEN / ACHTHOVENERWEG 49 Open / ZA  Meer info p. 81

07.  A. ACHTHOVENSE MOLEN / LANGS DE RUIGEKADE

       B. MEERBURGERMOLEN / IN DE MUNNIKKENPOLDER Open / ZA  Meer info p. 83

09. BUNKER UIT WO II / IN DE MUNNIKKENPOLDER Open / ZA  Meer info p. 84

NB Parkeren van auto’s:
Boerderij Dijkzicht: op industrieterrein Achthovenerweg bij VELOPA. 
Munnikkenpolder: bij ingang Weteringpark achteraan Boomgaardlaan, voorbij Doeshaven  

LEIDERDORP/73

       B. DOESHOFMOLEN / LANGS DE RUIGEKADE Meer info p. 82Open / ZA   

08. A. MUNNIKKENMOLEN / IN DE MUNNIKKENPOLDER



LEIDERDORP/74

OVERZICHT MONUMENTEN

01. SPARMUSEUM
HOOFDSTRAAT 164-166
Informatiestand 
Open Monumentendag 2017 

Open / ZA   
Meer info p. 77Voormalige Sparwinkel, de oudste ter 

wereld / Met expositie over winkelen door 
de eeuwen heen en maquettes van oude 
Leiderdorpse winkeltjes / Het program-
maboekje van Open Monumentendag is 
hier verkrijgbaar / Tevens boekverkoop.

02.

ZA Zaterdag open van 11.00 tot 17.00 uur
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd
A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
�Toiletten

F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
Consumpties verkrijgbaar bij Boerderij Dijkzicht (Achthovenerweg 15, pand 3).
Bezoek aan elk van de opengestelde panden en activiteiten is geheel voor eigen risico

LEIDERDORP

RONDVAART OVER DE DOES

OPSTAPPUNT: JAAGPAD 41 
aan de Oude Rijn, nabij voormalig Café 
Doesbrug. Aankondigingen door dorps-
omroeper in de Hoofdstraat. Vertrek elke 
45 minuten.

Open / ZA   
Boottocht voor ca. 25 personen met 
vertelling over de historische bedrijvig-
heid langs de Does, het voormalige 
kasteel Huis Ter Does, het vervoer van 
personen en landbouwproducten 
over water, en de ontwikkeling van het 
polderlandschap / Bijdrage 1 Euro, incl. 
‘Doesdrupje’.   

03. BOERDERIJ DIJKZICHT
ACHTHOVENERWEG 15 Meer info p. 78Bezichtiging interieur / Verkoop produc-

ten / Speelgelegenheid voor kinderen 
/ Onder voorbehoud: demonstratie 
schapendrijven. 

±AI

Open / ZA   A F

AF

Meer info p. 7904. BOERDERIJ BOUWLUST
ACHTHOVENERWEG 25-27 Bezichtiging verbouwde veestal tot 

woonhuis.

Open / ZA   A

Meer info p. 8005. BOERDERIJ DE VALK
ACHTHOVENERWEG 41A Bezichtiging moderne veehouderij met 

melkcarrousel.

Open / ZA   A

Meer info p. 8106. BOERDERIJ AGTHOVEN
ACHTHOVENERWEG 49 Bezichtiging huis (gedeeltelijk) en 

omringende tuinen. 

Open / ZA   A



Meer info p. 82
07. B. DOESHOFMOLEN  

LANGS DE RUIGEKADE Bezichtiging Achthovenermolen en 
Doeshofmolen, met uitleg door 
molenaars / Alleen za. 9 september: 
fietspont tussen Ruigekade en Munnik-
kenpolder.

Open / ZA   

NEVENACTIVITEITEN

LEIDERDORP

Meer info p. 83
08. A. MUNNIKKENMOLEN 

B. MEERBURGERMOLEN

IN DE MUNNIKKENPOLDER Bezichtiging Munnikkenmolen en 
Meerburgermolen, met uitleg door 
molenaars / Extra activiteiten (onder 
voorbehoud). 

Open / ZA   

09. BUNKER UIT WO II IN DE 
MUNNIKKENPOLDER

IN DE MUNNIKKENPOLDER Bezichtiging met vertelling / Toegankelijk 
via brug en weiland naast Meeburger-
molen; voor mindervaliden van afstand 
(fietspad) te zien. 

Open / ZA  ±A

Meer info p. 84

LEIDERDORP/75Dit is een detail met de initialen op de kap van de Doeshofmolen.

A. ACHTHOVENSE MOLEN



LEIDEN/76

Met deze woorden herleven oude tijden in Leiderdorp. Tijdens Open Monumentendag vraagt 
een dorpsomroeper bij de Doesbrug een ieders aandacht voor een historisch vaartochtje over de 
Does. Eeuwenlang trok hij met deze woorden, en met bel of ratel, belangstellenden voor mede-
delingen van de overheid of aanprijzingen in opdracht van particulieren. Een belangrijk persoon 
dus voor het verspreiden van nieuwtjes, vooral toen een groot deel van de bevolking nog anal-
fabeet was. Wat hij te melden had was belangrijk voor allen, dus zowel burgers, inwoners van de 
stad, als boeren, die panden bewoonden en grond bewerkten die het eigendom waren (pacht)
van heren uit de stad, een kerk of de universiteit van Leiden. Ook buitenlui, zoals seizoenarbei-
ders, handelsreizigers en andere buitenstaanders waren benieuwd naar welke lokale kansen en 
bedreigingen er voor hen waren. 

Tijdens de vaartocht over de Does vertellen wij u over de historische verbondenheid tussen stad 
en ommeland. Het ommeland leefde van de stad door stedelingen van voedsel, brandstof en 
bouwmateriaal te voorzien. De stad kon dus niet zonder het ommeland, met de vele seizoen-
arbeiders in de Leiderdorpse land- en tuinbouw, de zogeheten ‘Tuin van Holland’. De Oude Rijn 
vormde een belangrijke verbinding. Vervoer per schip was eenvoudiger dan met een kar over 
modderpaden, hoewel er natuurlijk ook veel gelopen werd om transportkosten te besparen. Voor 
een deel maakten boeren en tuinders hun producten zelf gereed voor lokale consumptie. Maar 
een deel van de melk, boter, kaas, eieren, vlees en groenten werd, volgens stedelijke verorde-
ningen en tegen betaling van allerlei belastingheffingen, naar de waag en de markt in de stad 
vervoerd om daar te worden verwerkt en doorverkocht. Er was een levendig verkeer van het 
ommeland naar de stad, maar ook in omgekeerde richting: In de zomer dreven de stadse hitte 
en stinkende grachten de rijke stedelingen naar hun buitenplaatsen. Daarvan lagen sinds de 

17de eeuw meerdere langs de Oude Rijn. Met hun gehele huishouding genoten zij van de frisse 
lucht en al het andere goede van het landelijke leven. Dat de pachter met zijn gezin dan van-
uit de woonvertrekken van de boerderij naar het naastgelegen zomerhuis moest verkassen om 
ruimte te bieden aan de huishouding van de pachtheer, was heel gewoon. Over deze en andere 
praktijken verhaalt Claudia Thunnissen (2003) in Landelijk leven in Leiderdorp. Tijdens Open Mo-
numentendag ziet u van nabij het historisch erfgoed van Leiderdorpse boerderijen, molens en 
een voormalige winkel.   

BOEREN, BURGERS 
& BUITENLUI Leiderdorp /  

LEIDERDORP/76



LEIDEN/77

De winkel uit 1936 ontwikkelde zich van dorpswinkel met toonbankbediening tot een dorpssuper 
met zelfbediening. Familie van Gessel bouwde de winkel in 2003 om tot Spar Museum, uniek 
in de wereld. De geschiedenis wordt uitgebeeld in wisselende tentoonstellingen met foto’s van 
winkels, transport, producten en verpakkingen. Er zijn vijf ‘doorkijkjes’ naar winkelen door de 
eeuwen heen, vanaf een middeleeuwse markt tot en met een moderne supermarkt. Pronkstuk is 
een maquette van het straatbeeld met 25 oude winkeltjes uit het Doeskwartier, nauwgezet op een 
schaal van 1:25 nagebouwd. Het museum is tevens afhaalpunt voor biologische groentepakketten, 
als het ware uit de ‘Tuin van Holland’. 

Open ZA 

01.
HOOFDSTRAAT 164-166      / Kijk- en Afhaalpunt / Expositie met doorkijkjes naar win-

kelen door de eeuwen heen / Maquette van straatbeeld met 
Leiderdorpse winkeltjes / 

Vm. SPAR MUSEUM

LEIDERDORP/77Maquette van Leiderdorpse winkeltjes. LEIDERDORP/77

AF
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Dijkzicht was een buitenplaats. Dat is te zien aan het 19e eeuwse zomerhuis als uitbouw aan de 
linkerzijde van de boerderij, achter het hoge voorhuis. In dat zomerhuis verbleef de boerenfamilie 
wanneer de Leidse pachtheer het voorhuis tijdens de zomermaanden voor zijn eigen huishouding 
reserveerde. Een van de latere pachtheren (ca. 1930) was de Leidse textielfabrikant Parmentier. 
Dijkzicht onderging in de loop der eeuwen meerdere verbouwingen. Opvallend in het vooraanzicht 
zijn de melk- en kaaskelder ter linkerzijde van het voorhuis, met daarboven de opkamer. Onder het 
‘lessenaarsdak’ vormen zij het oudste deel van de boerderij. Rechts naast de opkamer liggen twee 
kamers die verbonden zijn door boogvormige glazen deuren uit de achtiende eeuw. Daarachter 
liggen een marmeren gang, de woonkeuken en het achterhuis. De vroegere bewoners van dit 
pand hebben niet alleen boerenwerk verricht, maar ook politiek bedreven.  Willem Bos zette zich 
rond 1889 namens de Antirevolutionaire Partij  in voor De School met den Bijbel en Kees Bos, tot 
1998, namens Groen Links voor boerenerfgoed. De huidige bewoners, familie Dorrepaal, houden 
momenteel schapen. Samen met hun kinderen verzorgen zij BBQ feesten in en om de verbouwde 
boerderij.      

03.
/ Bezichtiging interieur / Verkoop producten / Horeca / Speel-
gelegenheid voor kinderen / Demonstratie schapendrijven 
(onder voorbehoud) / 

ACHTHOVENERWEG 15   

Open ZA  BOERDERIJ DIJKZICHT 

Zomerhuis, achter voorhuis met opkamer boven melkkelder. LEIDERDORP/78

A F
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Bouwlust is een goed voorbeeld van hoe een historische boerderij behouden kan blijven en kan 
functioneren. Er zijn drie wooneenheden op het erf; het neo-classicistische voorhuis van de boer-
derij, het zomerhuis en de jongveestal die tot woonhuis wordt omgebouwd met hergebruik van 
allerlei originele elementen, zoals drinkbakken voor dieren. De sobere uitvoering van de ver-
bouwing en de scheiding tussen de nieuwbouw en het oudere deel laten ieder deel tot zijn recht 
komen. Achter op het erf functioneert een melkveehouderij. Met de naam van de boerderij, die 
ook op het 19de-eeuwse gietijzeren toegangshek prijkt, benadrukten de bewoners dat zij hun boe-
renwerk met veel plezier deden. De familie Verkleij besteedde in afgelopen twee eeuwen ook veel 
zorg aan het groen rondom de boerderij. Uit 1800-1850 stammen de twee monumentale beuken, 
een bruine links voor het zomerhuis en een groene rechts voor de boerderij. Het zomerhuis staat 
in de schaduw van een paardenkastanje en de oprijlaan wordt geflankeerd door leilinden. Jacques 
Verkleij, overleden in 2006, plantte in 1960 een linde middenin het weiland, links van de boerderij. 
Deze boom snoeide hij in etages, die elk een generatie van de familie sinds 1803 vertegenwoordi-
gen en iedere tak een kind. Aan de bovenzijde is nog ruimte voor nieuwe generaties. 

Open ZA 

04.
ACHTHOVENERWEG 25-27          / Bezichtiging verbouwde veestal tot woonhuis / 

BOERDERIJ BOUWLUST    

LEIDERDORP/79Drinkbak voor paarden in het interieur. LEIDERDORP/79LEIDERDORP/79

A
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Tussen de historische monumenten in de Achthovenerpolder ligt een opvallend nieuw bedrijf met 
losstaande woonhuizen. Het is voor 1970 gebouwd op van buren aangekochte weilanden en be-
hoort tot de bekende restaurantketen Van der Valk. Het bedrijf is onder leiding van de familie Roest 
fors gegroeid. Met ruim 100 ha. eigen landerijen en 30 ha. gehuurde landerijen is het een van de 
grootste veehouderijen in de regio. Oorspronkelijk waren er aparte stallen voor koeien, jongvee, 
schapen en varkens, en een schuur voor de machines. De huidige veestapel omvat ca. 250 melk-
koeien, ca. 100 vleeskoeien en ca. 160 schapen. Sinds 2015 staat achter de bestaande bebouwing 
een omvangrijk stalcomplex met melkcarrousel. Door de grote ramen linksvoor hebben bezoekers 
ook van buitenaf goed zicht op het geautomatiseerde melkproces. Verdere uitbreidingsplannen 
bestaan onder meer uit de bouw van een schuur aan de voorzijde voor het moderne machinepark. 
Net als andere ondernemers heeft deze veehouder te maken met steeds verder aangescherpte 
wet- en regelgeving. Waar boeren vroeger bij gebrek aan veemest baggerslib en huishoudelijk 
afval uit de stad over hun landerijen uitwierpen, kampen zij tegenwoordig met een overschot aan 
mest dat naar landerijen elders in de regio vervoerd moet worden. 

05.
/ Bezichtiging moderne veehouderij met melkcarrousel / ACHTHOVENERWEG 41A

Open ZA  BOERDERIJ DE VALK    

Melkcarrousel. LEIDERDORP/80

A
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In een bocht in de weg naar Koudekerk ligt buitenplaats Agthoven, verscholen tussen het groen, 
achter een monumentaal toegangshek en oprijlaan. Van oorsprong is het een ontginningsboer-
derij van rijke families uit Leiderdorp en Leiden. De kelder van de toenmalige hofstede dateert 
mogelijk van 1390. In de 17e eeuw werd voor de verpachte boerderij een voorhuis gebouwd voor de 
pachtheer, met een paardenstal, koetshuis en een nog bestaande stenen boogbrug in de tuin. La-
ter konden rijke stedelingen het voorhuis huren; in de zomer bood het omliggende groen koelte, 
in de winter luwte. In de Franse tijd liet familie Van Leleyveld het geheel opknappen om het zelf 
te bewonen. Dochter Cecilia, die aan het Rapenburg in Leiden woonde, liet in 1836 naast de oude 
boomgaard en moestuin een romantische tuin en een hertenkamp aanleggen. Neef Pieter Hub-
recht, burgemeester van Leiderdorp, liet in 1845 een verdieping bovenop het voorhuis bouwen. 
Zijn zoon Paul François, die geen behoefte had aan zo’n kapitaal pand, verzuchtte: “Agthoven is in 
plaats van een lustplaats voor mij een lastplaats.” In 1880 werd het huis weer gedeeltekijk gesloopt, 
met uitzondering van de kelder, opkamer en het zomerhuis. Daarmee kreeg de boerderij  weer 
uitzicht op de Oude Rijn. Sinds 1979 geeft de familie Blok-Rasmussen het geheel weer de uitstraling 
van een buitenplaats. 

Open ZA 

06.
ACHTHOVENERWEG 49/ Bezichtiging huis (gedeeltelijk) en omringende tuinen / 

 

BOERDERIJ AGTHOVEN      

LEIDERDORP/81Voorhuis met opkamer boven de kelder, daarachter het  zomerhuis. LEIDERDORP/81LEIDERDORP/81

A



LEIDEN/82

Twee van de 46 poldermolens van de Rijnlandse Molenstichting staan langs de Ruigekade. Deze 
en andere molens beschrijft Frans Grims (2009) in Ontstaan en geschiedenis van poldermolens 
in Leiderdorp. De smalle Doespolder wordt sinds 1596 bemalen door de eigenaar van Huis ter 
Does, nadien hoeve Doeshof. In 1830 lieten Johannes Brugman (JBM), Anna van Egmond (AEM) 
en molenbouwer Gijs van Heteren (GVH) uit Hoogmade hun initialen op de kap van de Doesmolen 
plaatsen (zie afb. p.75). Toen in 1890 de naburige Munnikkenmolen, indertijd gelegen nabij het te-
genwoordige AC restaurant, in brand vloog, liep deze rietgedekte Doeshofmolen gevaar. De harde 
westenwind voerde gloeiende deeltjes aan, maar maakte het ook mogelijk de vonken met de wie-
ken te “vermalen”. De in 1948 opgelopen stormschade werd vooralsnog niet hersteld. Pas in 1963 
begon de restauratie door firma Verbij uit Hoogmade. Toen het geld op was konden de wieken “voor 
de prins malen”, maar pas sinds 2014 draagt de molen weer werkelijk bij aan de bemaling.
 
De Achthovense molen is een wipmolen, verwijzend naar het schudden van de molen als het hard 
waait, of naar het wippen van water uit de Achthovener polder naar de (voor)boezem. Van deze 
molen zijn meerdere voorgangers afgebrand (1541, 1627, 1893). De huidige molen heeft sinds 1964 

een stalen vijzel, aangedreven door de molenwieken of een dieselmotor.  

07.
/ Bezichtiging molens, met uitleg door molenaars / Mobiel 
toilet / Alleen za 9 september: fietspont tussen Ruigekade en 
Munnikkenpolder / 

POLDERMOLENS LANGS 
DE RUIGEKADE 

Open ZA  
A. DOESHOFMOLEN & 
B. ACHTHOVENSE MOLEN 

LEIDERDORP/827A. Doeshofmolen 7B. Achthovense molenLEIDERDORP/82



LEIDEN/83

De Munnikkenmolen (met kk) verwijst naar klooster Engelendael (1396-1577), op de plaats van het 
tegenwoordige Verpleeghuis Leythenrode. Al eeuwenlang nopen de inklinkende veengronden 
ons ertoe overvloedig polderwater uit te slaan op een hoger gelegen afwatering. Sinds 1486 deden 
de monniken dat met een molen. Zij verplaatsten hun molen in 1556 naar het laagste punt in de 
polder, langs de Dwarswatering bij het tegenwoordige AC restaurant. In 1586 verving een nieuwe 
molen zijn voorganger, die beschadigd was tijdens of na het Beleg van Leiden. Koos men toen 
voor een recent uitgevonden pomp of een traditioneel scheprad? De boeren wilden per se een 
scheprad. In 1833 werd de molen vervangen en na brand in 1890 kwam er weer een nieuwe. In 1959 

maakte een elektrisch gemaal de molen overbodig. Bovendien werd het draaien  onmogelijk door 
voortgaande bebouwing en boomgroei. Sinds 2012 staat deze wipmolen op zijn huidige plaats, nog 
steeds langs de Dwarswatering. 
De Meerburgermolen is in 1684 gebouwd tussen de Oude Rijn en de huidige N11. In de Room- en 
Meerburgerpolder werd zijn taak beperkt door de aanleg van de A4, woonwijken en bedrijventer-
reinen. Ook deze molen ving steeds minder wind in de luwte van de hooggelegen snelweg en 
boomgroei. In 2007 werd hij gedemonteerd. Na jarenlange stalling bij Molenmaker Verbij in Hoog-
made slaat deze grondzeiler sinds 2013 langs de Does.

Open ZA 

08.
POLDERMOLENS IN 
DE MUNNIKKENPOLDER

/ Bezichtiging molens, met uitleg door molenaars / Extra 
activiteiten (onder voorbehoud) / Alleen za 9 september: 
fietspont tussen Ruigekade en Munnikkenpolder /  

A. MUNNIKKENMOLEN &
B. MEERBURGERMOLEN           

8A. Munnikkenmolen 8B. Meerburgermolen LEIDERDORP/83LEIDERDORP/83LEIDERDORP/83



LEIDEN/84

De Duitse Wehrmacht bouwde de bunker in 1942, als onderdeel van een verdediging- en com-
municatielinie. Gecamoufleerd met graszoden, had hij bovenin een opening voor afweergeschut. 
Vrij schootsveld en zicht op de polders richting Zoeterwoude werd verkregen door panden, een 
boerderij en een pannenfabriek langs de Hoofdstraat te slopen. De bunker bood onderdak aan 
enkele soldaten. Om daar te komen liepen zij vanaf de Oude Hoogmadeseweg door de weilanden. 
Een verhard pad was er toen ook niet. In 1944 legden de Duitsers in de buurt extra mitrailleurposten 
aan. De soldaten kwartierden zij in bij boeren. Rita Pieterse-Zwetsloot (2002) verhaalt hierover in 

Naar de Overkant, 1940 - 1945. Na de oorlog werd de bunker, volgestort met cement, een vrijplaats 
voor de jeugd. 

09.
/ Toegang over brug en door weiland naast de Meerburgermo-
len / Bezichtiging met verteller / NB Onverhard toegangspad. 
Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers /

DE MUNNIKKENPOLDER

Open ZA  BUNKER UIT WO II

Bunker in MunnikkenpolderLEIDERDORP/84



LEIDEN/85
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LEIDEN/86ZOETERWOUDE/86

OVERZICHT MONUMENTEN

01. DE GOEDE HERDERKERK
HOGE RIJNDIJK 18

Open / ZA   
Meer info p. 89De Goede Herderkerk, een kruisbasiliek 

in neo-Romaanse stijl uit 1895, ook wel 
bekend als de Meerburgkerk, is onlangs 
zorgvuldig gerestaureerd.  

02.

ZOETERWOUDE

GROTE MOLEN
MOLENPAD 11

Open / ZA   
Uw gastheer is de vrijwillige molenaar 
Pieter Hellinga, die met zijn enthousiaste 
verhalen alles over de molen en polder 
kan vertellen.

03. MUSEUM DE BOMMELZOLDER
WEIPOORTSEWEG 33 Meer info p. 90Wel heeft Olivier B. Bommel moeite zich 

‘burger’ te noemen, graag had hij zijn 
‘heer zijn’ gezien als een adellijke titel / 
Entree gratis. 

F

Open / ZA   I

A

Meer info p. 90

04. BOERDERIJ ONS GENOEGEN
WEIPOORTSEWEG 54 Een typische krukhuisboerderij met uit-

gebouwde melkkelder en daarboven de 
opkamer. 

Open / NIET   

05. WOONBOERDERIJ 
OUDE BROUCKHOEVE 

WEIPOORTSEWEG 55 De boerderij stamt uit de 17e eeuw (circa 
1650) en heeft een robuuste uitstraling en 
het zomerhuis is gebouwd in de tweede 
helft van de 19e eeuw en heeft kenmerken-
de architectonische trekken van die tijd.

Open / NIET   

Meer info p. 91
06. DE TRADITIONELE HOOIBERG

BIJ BOERDERIJ VELDZIGT

WEIPOORTSEWEG 69B In Zoeterwoude zijn nog maar drie authen-
tieke hooibergen met een rieten dak te vin-
den, waarvan één bij boerderij Veldzigt. 

Open / ZA   

ZA Zaterdag open van 11 tot 16 u
 Informatiepunt

A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar
K Muziek in monument
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
�Toiletten

NB Bezoek aan elk van de opengestelde monumenten en panden is op eigen risico. Bij het betreden van panden in verbou-
wing wordt stevig schoeisel (dus geen hakken en teenslippers!) ten zeerste aangeraden. Kinderen alleen onder begeleiding 
van één volwassene per kind. 

± A



LEIDEN/87

Meer info p. 9207. BOERDERIJ ALTIJD ZORG
WEIPOORTSEWEG 72 Deze monumentale boerderij uit 1740 is 

nog in gebruik als kaasboerderij, bekend 
van de Hartjeskaas.

Open / ZA   A

NEVENACTIVITEITEN

ZOETERWOUDE

Meer info p. 9208. IJSBOERDERIJ DE JONG 

WEIPOORTSEWEG 98 De boerderij is gebouwd in 1877 en in 
2017 is het Weipoortse ijs de hoofdmoot 
geworden met een terras aan het water.

Open / ZA   AE F

09. DORPSKERK
DORPSSTRAAT 17 Hèt monument van Zoeterwoude is toch 

wel de Dorpskerk. De kerk werd eind 16e 
eeuw door brand verwoest en onder leiding 
van de bekende stadsbouwmeester Arent 
van 's Gravensande weer opgebouwd. 

Open / ZA  AK

Meer info p. 93

ZOETERWOUDE/87

10. OUDHEIDKAMER SUETANBORGH
SUETANPAD 5 Tentoonstelling over het boerenleven in 

Zoeterwoude. Tevens infopunt.

Open / ZA  
Meer info p. 93

A

IJsboerderij De Jong. Foto: Jan van Gent



LEIDEN/88

Zoeterwoude is vanouds een veeteeltgebied, dit komt mooi tot uiting in een gedicht uit een in 
1792 verschenen boek 'Nederlandsche stad en dorpsbeschrijver':

‘Dit dorp ó lezers is zeer oudt,
’t wierd door ’t Romeinsche volk gebouwd,
’t pronkt aan den kant van Rhijn, met schoone buitens, dreven
 en kan ons lekkere kaas en puik van boter geven’. 

In onze tijd zijn er in Zoeterwoude nog negen boerenkaasmakers te vinden en een ijsboerderij 
van de familie De Jong (pand 8). 

De oude boerderijen zijn verlaten en in de loop der jaren omgetoverd tot woonboerderijen, met 
soms zelfs drie wooneenheden op één boerenerf. In het oudste woongedeelte van Zoeterwoude, 
de Weipoortseweg, vindt men boerderijen uit het midden van de 17e eeuw. Van boerderijen met 
een rechthoekige plattegrond tot de zogenaamde krukhuisboerderijen met een uitbouw voor 
een vergrote kelder met daarboven een opkamer.
Veel boerenbedrijven zijn gestopt door gebrek aan opvolging en werden daarna door jonge boe-
renondernemers samengevoegd, om te komen tot een rendabele bedrijfsvoering. Op een mo-
derne manier worden de zuivelproducten geproduceerd, waarbij de boerderijen elk hun eigen 
specialiteit ontwikkeld hebben. Velen zijn overgestapt naar moderne ligboxstallen. 

Zo zien wij in Zoeterwoude gezonde boerenbedrijven, afgewisseld met de monumentale woon-
boerderijen die ons een blik geven op de boerderijhistorie in een landelijke omgeving.

Sommige boerderijen hebben een grote opkamer, onder ander boerderij ‘Nooit gedacht’ aan de 
Laan van Oud Raadwijk 4 (niet open), wat er op duidt dat dit het zomerverblijf was van de eigenaar. 
De grote buitenverblijven bij ons vinden wij meer langs de Oude Rijn in het gedeelte van de Brug-
gestraat tot de Rijksweg A4 (wat nu gemeente Leiden is), met onder ander ‘Buitenzorg’, ‘Rijnrust’, 
‘Haegwyck’ en ‘Rhijnvreugd’. 

Verrassend is de openstelling van museum ‘De Bommelzolder’ (pand 2)  van de heer van Olivier 
B. Bommel aan de Weipoortseweg. Hier wordt het verhaal verteld van de simpele Tom Poes met 
de verwaande kasteelheer.
Niet te missen zijn openstellingen van de Dorpskerk (pand 10) en De Goede Herderkerk (pand 1), 
allebei met een aparte invalshoek. De Dorpskerk als het grootste monument van Zoeterwoude-
Dorp en De Goede Herderkerk, tegenwoordig een multifunctioneel gebouw in Zoeterwoude. 

BOERDERIJEN IN 
HET GROENE HART Jan van Gent /  

ZOETERWOUDE/88



LEIDEN/89

Sinds de bouw in 1896 is aan het kerkgebouw van de voormalige ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt 
Ontvangen, bekend onder de volksnaam van de ‘Meerburgkerk’, het nodige verbouwd, vertim-
merd en gerestaureerd. Na de laatste verbouwing, werd allereerst de vloer onder handen geno-
men die gelijktijdig een stevige ondergrond was voor het steigerwerk. Na het kleurenonderzoek 
van Caroline Meulemans werd een kleurenschema vastgesteld van vier kleuren. Groot was de 
verrassing toen na de verwijdering van een dikke witte of grijze latex-laag, de onderliggende 
oorspronkelijke decoratiemotieven er grotendeels ongeschonden onder vandaan kwamen. Het 
kleurenschema werd drastisch aangepast en er werd een keuze gemaakt van welke delen van de 
decoratie moesten worden behouden. Met een groep van enthousiaste vrijwilligers worden de 
decoratieve versieringen onder handen genomen, dit met gebruikmaking van opnieuw uitgesne-
den sjablonen. Als u nu in de kerk komt, zult u nu al onder de indruk zijn van hun creatie. Maar er 
moet hier en daar nog wel wat gebeuren en het is daarom de verwachting dat zij nog minstens 
twee jaar met hun werk vooruit kunnen. De Goede Herderkerk heeft een veelbelovende start ge-
maakt, dit na de samenvoeging van de beide geloofsgemeenschappen van Zoeterwoude-Rijndijk 
en Leiderdorp.

Open ZA 

01.
HOGE RIJNDIJK 18     / Za 11-16 u / 

DE GOEDE HERDERKERK

ZOETERWOUDE/89

A

Goede Herderkerk. Foto: Renske Versteegen



LEIDEN/90

Midden in de polder, midden in het boeren-
land, heeft onze heer van stand Olivier B. Bom-
mel zich gevestigd aan de Weipoortseweg. Met 
boeren en burgers heeft hij weinig op, je zou 
hem als heer van stand nog het beste kunnen 
scharen onder de ’buitenlui”, al zag hij zich 
zelf waarschijnlijk als landheer. Immers zijn 
slot Bommelstein staat niet in de stad en ook 
museum de Bommelzolder bevindt zich in het 
buitengebied van Zoeterwoude. Hoe dan ook, 
u bent van harte welkom op de Open Monu-
mentendag bij uw gastheer Pim Oosterheert. 

De eerste windwatermolen in de Grote Polder werd al in 1485 gebouwd nabij de Rijnegommervaart, 
ongeveer 1 km noordwaarts van de huidige molen. Vlak bij deze wipmolen was ook een oudere 
watermolen te vinden die met handkracht in beweging werd gebracht, die op een kaart uit 1545 is 
getekend door Pieter Sluyter. Rond 1545 werd een flinke watermolen gebouwd op de huidige plek. 
Deze loosde het water via de Kopperwetering op de Oude Rijn. De molen had toen al een vlucht 
(reikwijdte van de wieken) van 25 meter. Door het grote aanzien van de molen, werd deze de naam-
gever van de polder en het nabij gelegen industrieterrein.
De huidige molen, uit 1626, was oorspronkelijk uitgerust met een groot scheprad dat in 1953 werd 
vervangen door een vijzel in de achterwaterloop. In windstille periodes kon de molenaar gebruik 
maken van een extra krachtbron in de vorm van een dieselmotor om de 560 ha grote polder droog 
te houden. Door de plaatsing van deze dieselmotor moest wel het wooninterieur uit de molen wor-
den gesloopt. Door een zware storm in april 1973 werd het bovenhuis totaal vernield, maar dankzij 
de inspanningen van een groot aantal instanties kon de vang op 11 september 1976 worden gelicht 
en werd de Grote Molen weer in haar oorspronkelijk staat teruggebracht. Uw gastheer is de vrijwil-
lige molenaar Pieter Hellinga, die met zijn enthousiaste verhalen alles over de molen en polder 
kan vertellen.

02.
/ Alleen za open 11-16 u /  MOLENPAD 11

 

Open ZA  GROTE MOLEN    

Grote Molen. Foto: Jan van GentZOETERWOUDE/90

F

03.
WEIPOORTSEWEG 33
 

MUSEUM 
‘DE BOMMELZOLDER’ 

I



LEIDEN/91

Open ZA 

06.
WEIPOORTSEWEG 69B/ Bezichtiging huis (gedeeltelijk) en omringende tuinen /  

DE ‘HOOIBERG’ BIJ 
BOERDERIJ ‘VELDZIGT’       

LEIDERDORP/91Foto: Jan van Gent ZOETERWOUDE/91

In Zoeterwoude zijn nog maar drie authentieke hooibergen met een rieten dak te vinden. Een 
hooiberg was onmisbaar voor de opslag van het hooi voor het vee gedurende de wintermaan-
den. Tegenwoordig wordt hooi vaak ingekuild. De hooiberg op het erf van boerderij Veldzigt, die 
is opgedeeld in drie wooneenheden, is gelukkig wel behouden. De hooiberg is in 2005 door de 
bewoners  gerestaureerd. Er kwamen nieuwe eikenhouten bergroeden, en ook de lange ‘lanen’,  
de ‘sparren’ en het rieten dak werden vernieuwd. De bergroeden waren vrij lang en maten wel  

30 tot 40 Rijnlandse voet (dat is 9,40 tot 12,50 meter); dit had het voordeel dat ze zonder bezwaar 
konden worden ingekort, wanneer de in de grond gestoken voet was vergaan. Langs de afgeronde 
vierkante bergroeden kon het bergdak op en neer bewegen al naar gelang de hooivoorraad. 
Voor het opvijzelen - het omhoog hijsen - van het bergdak werd de zogenoemde `bargheeft’ 
gebruikt; een hefwerktuig dat naast de hooiberg werd geplaatst. Hierop werd de `spil’, een hoge 
paal met klampen en een verplaatsbare ‘klos’, onder het oor van het bergdak geplaatst. Door mid-
del van de ‘heeft’ ging het dak één gat omhoog (ongeveeer 30 cm) en dat herhaalde zich bij de 
overige bergroeden. Duidelijk was dat, het omhoog brengen van het bergdak, bij de eerste hoek 
het zwaarst ging en bij de laatste het lichtst. Het was een vrij tijdrovend werk en niet zonder gevaar.
Onder het het rieten dak van de hooiberg staan informatieborden over tegeltablaus uit verschil-
lende boerderijen in Zoeterwoude en de schuilkerk bij boerderij ‘Ons Genoegen’.

± A



LEIDEN/92

Deze monumentale boerderij uit 1740 is nog in gebruik als kaasboerderij en de kaasbereiding vindt 
nu plaats in de oude huisstal. Vrij recent kwam aan het licht dat de boerderij een krukhuisboerderij 
is geweest. Voor de bouw van het zomerhuis is de uitbouw van de boerderderij (de ‘kruk’) echter 
afgebroken. Een gedeelte van de sloopstenen is gebruikt bij de bouw van het zomerhuis, dat samen 
met de zijgevel in blokvorm is gepleisterd. Het boerderijcomplex is compleet met een mooie haag 
aan de wegzijde, de oude wagenschuur annex paardenstal en de verbouwde hooiberg tot edu-
catie- en verkoopruimte. Opvallend is de groen-rode kleurencombinatie van het schilderwerk en 
sierlijke deurroosters van de voordeuren. 
In 1913 kwam hier de familie Van Veen te wonen en in mei 2013 verleende koning Willem Alexan-
der het predicaat van hofleverancier aan de kaasmakende familie. Vol trots hangt het kleurige 
wapenschild boven de ingang. Tien jaar eerder was het werkbezoek van koningin Beatrix aan deze 
boerderij een van de grote hoogtepunten in de rijke historie van de familie. Naast de grote kazen, 
is de kaasboerderij Van Veen vooral bekend van de Hartjeskaas, de Goudse Tulpkaas en het Wa-
penschildkaasje.

07.
/ Alleen za open 11-16 u WEIPOORTSEWEG 72

 

Open ZA  BOERDERIJ ‘ALTIJD ZORG’

ZOETERWOUDE/92

A

De boerderij is gebouwd in 1877 door Dirk van Buuren en Joanna Verkley. Na 20 jaar werd deze 
boerderij grotendeels door brand verwoest. Alleen het voorste gedeelte bleef gespaard. Dit woon-
huis stond dwars op het bedrijfsgedeelte, parallel met de weg en heeft een symmetrische indeling.  
De hoofdingang wordt in het midden geaccentueerd met een topgeveltje en aan beide zijde ge-
flankeerd door twee ramen van de woon- en slaapkamer. Opvallend is dat de zich aan de linkerkant 
bevindende kelderramen hun tegenhangers vinden in de nissen aan de rechterzijde. Het geheel 
wordt versierd met mooi gestucte bogen rond de ramen en onder de dakgoten in een mooi grijze 
kleur. In het begin was deze boerderij een gemengd bedrijf met koeien, varkens, schapen en kip-
pen, waar tevens kaas werd gemaakt. Later, vanaf 1950, is dit bedrijf zich meer gaan specialiseren 
op de melkproductie. Rond 2000 begon men met de tweede tak van het bedrijf, de bereiding van 
consumptie-ijs. Nu in 2017 is dit de hoofdmoot geworden met een lunchroom met een terras aan 
het water van de Weipoortse Vliet met prachtig uitzicht over het groene polderlandschap. Boven de 
lunchroom is een vakantieappartement, waar men midden in de natuur tot rust kan komen.

08.
WEIPOORTSEWEG 98
 

Open ZA  IJSBOERDERIJ DE JONG AE F



LEIDEN/93

Het opvallendste monument van Zoeterwoude is wel de Dorpskerk midden in het oude centrum, 
die op imponerende wijze is gerestaureerd en door veel vrijwilligers wordt onderhouden. Rond 
1100 begonnen de grote ontginningen en ontstond de huidige nederzetting Zoeterwoude-Dorp. In 
de veertiende eeuw is er al sprake van de Lebuïnuskerk als voorloper van de huidige Hervormde 
kerk. Restanten hiervan vinden wij in vorm van ‘kloostermoppen’ rond de ingang van de kerk. 
De kerk werd in 1574 tijdens het Beleg van Leiden grotendeels door brand verwoest en in het 
midden van de zeventiende eeuw kreeg onder leiding van de Leidse stadsarchitect Arent van ’s 
Gravensande de kerk zijn huidige aanzien. Van 1946 tot 1957 volgde een langdurige restauratie, wat 
leidde tot het huidige sprankelende interieur. In de periode 1990/1991 was een ingrijpende restau-
ratie aan het fraaie tongewelf met dakconstructie noodzakelijk vanwege de schadelijke werking 
van de bonte knaagkever. Vrij recent werd een monumentaal orgel uit Irnsum aangekocht en met 
veel vrijwilligers en vakmensen van orgelbouwer Van Vulpen uit Utrecht gerestaureerd. 

Open ZA 

09.
DORPSSTRAAT 17/ Bezichtiging huis (gedeeltelijk) en omringende tuinen. 

DORPSKERK   

LEIDERDORP/93Dorpskerk. Foto: Peter Versluijs ZOETERWOUDE/93

Al 35 jaar is dit het onderkomen van de 
Stichting Oud Zoeterwoude, waar regel-
matig wisseltentoonstellingen te zien zijn 
over typische onderwerpen uit de Zoe-
terwoudse geschiedenis. Zo is ook nu de 
tentoonstelling van het `Boerenleven in 
Zoeterwoude’ een weerspiegeling van 
het verleden. Veel oud gereedschap 
wordt hier tentoongesteld en bij het zien 
hiervan komt de bewondering naar bo-
ven voor de zware arbeidstoestanden 
waaronder de boerenknechten moesten 
werken. Het oude gereedschap en vele 
afbeeldingen van boerderijen wachten 
op de verhalen van de bezoekers. 

10.
SUETANPAD 5
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01. KWEKERIJ DE GROENE CIRKEL / ENDEGEESTERSTRAATWEG 5 Open / ZA ZO  

02. VILLA RHIJNGEEST / RHIJNGEESTERSTRAATWEG 9 Open / ZA  

03. GEMEENTEHUIS / RHIJNGEESTERSTRAATWEG 13 Open / ZO 

04. BOERDERIJ FAMILIE VOOGD / RHIJNGEESTERSTRAATWEG 1 Open / ZA ZO

05. BOLLENSCHUUR FAMILIE ZANDBERGEN / RIJNSBURGERWEG 43 A Open / ZA ZO  

06. REGENBOOGKERK / MAURITSLAAN 12 Open / ZA ZO  

07. BOERDERIJ DE VOSCUYL / DE VOSCUYL 17 Open / ZO 

08. DE GRUNERIE / VAN CUYCKLAAN 16 Open / ZA

09. OEGSTGEESTER VOLKSTUIN VER. DE GROENERIE / VAN CUYCKLAAN 18 Open / ZA ZO  

10. GROENE OF WILLIBRORDKERK / HAARLEMMERSTRAATWEG 4-6 Open / ZA ZO  

11.  SCHEEPSTIMMERWERF KLAAS HENNEPOEL / HAARLEMMERTREKVAART 2C Open / ZA ZO 

12. HOL MAREN / HAARLEMMERTREKVAART 21 Open / ZA ZO

14. KASTEEL/KOETSHUIS OUD-POELGEEST / POELGEESTERWEG 1 Open / ZO

15. CULTUURHUIS DE PAULUS / WARMONDERWEG 2 Open / ZA

16. GLAZEN KUNSTKIST / OMMEVOORT 2 voor de bibliotheek Open / ZA ZO

OEGSTGEEST/94

13. MOLEN ’T POELTJE / HENNEPOELPOLDER Open / ZO

GEMEENTE OEGSTGEEST PARTICIPEERT IN DE SPECIALE FIETSKAART

De kaart is gratis af te halen bij het infopunt op het Stadhuis (zie p.6). 
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Landgoed Oostergeest >
De Ruïne bij De Oude Toren >

Mariëngaerde >

01. WARMONDER TOLHEK  / ORANJE NASSAULAAN Open / ZA ZO  

02. MALGRÉ TOUT / ORANJE NASSAULAAN 16   Open / NIET

03. GHUIZE GERTO / ORANJE NASSAULAAN 22   Open / NIET

04. STATIONSKOFFIEHUIS / HERENWEG 1 Open / NIET

05. HET ZWANENBURG / JAN STEENLAAN 5-7 Open / NIET  

06. NIEUW ENDEPOEL / JAN STEENLAAN 9-11 Open / NIET 

07. BUITENPLAATS VROENHOF / HERENWEG 52  Open / ZA ZO 

08. SCHIPPERTJESDAGEN / GEMEENTEHAVEN   Open / ZA ZO

09. RONDVAART NAAR DE ZWANBURGERMOLEN / OVER DE KOUDENHOORNBRUG LINKS Open / ZA ZO  

10. ZWANBURGERMOLEN / ZWANBURGERPOLDER 3 Open / ZA ZO  

11.  BOLLENSCHUUR VAN HEIJL / DORPSSTRAAT 19 Open / NIET  

12. HET OUDE RAADHUIS / DORPSSTRAAT 36-40 Open / ZA ZO  

13. BOERDERIJ OUDERSHOEVE / DORPSSTRAAT 89 Open / NIET 

14. THEEKOEPEL BIJ GROOT LEERUST / BURG. KETELAARSTRAAT 1 Open / ZA ZO 

15. ‘BOS VAN KRANTZ’ / HERENWEG 141 Open / ZA ZO 

16. HUYS TE WARMONT / HERENWEG 141    Open / NIET

17. BOERDERIJ WELTEVREDEN / BEATRIXLAAN 14 Open / NIET  

GEMEENTE WARMOND PARTICIPEERT IN DE SPECIALE FIETSKAART

De kaart is gratis af te halen bij het infopunt op het Stadhuis (zie p.6). 



LEIDEN/96

Familie Van Ruiten boert al sinds 1850 op Kaageiland: een uniek pittoresk eiland op steenworp af-
stand van de drukke stad Leiden. Op de boerderij, van oorsprong veehouderij, zorgen zij nog dage-
lijks met liefde voor de koeien die heerlijke verse melk leveren. Met die melk maken zij onder an-
dere de ambachtelijke Leidse Kaas, de enige echte ‘rode’ kaas met ingedrukte sleutels. Daarnaast 
maken zij ook de Boeren Goudse kazen. Wat maakt de Boeren Leidse Kaas zo bijzonder en wat is 
het verschil met de Boeren Goudse Kaas? In het naast gelegen kaasmuseum worden de bezoekers 
meegenomen in het leven van de boer, een leerzame belevenis voor jong en oud. Op de speciale 
kinderverdieping leren kinderen spelenderwijs hoe kaas gemaakt wordt.

/ Oude kaasmakerij uit 1850 met klein museum / Alles rondom 
kaasmaken / Ook uitleg speciaal voor kinderen / Informa-
tiepunt / Recreatiekrant en folders over Kaag en Braassem 
verkrijgbaar / Pand 4 op de fietskaart / 

JULIANALAAN 29, KAAG

Open ZA ZO 10-18 u
KAASMUSEUM 
DE KAAGSE BOER

Kaaspers in Kaasmuseum. Foto: KaagenBraassem
KAAG EN 
BRAASSEM/96

KAAG EN BRAASSEM IS RIJK AAN MONUMENTEN. 
Het thema Boeren, Burgers en Buitenlui is Kaag en Braassem op het lijf geschreven. Het Kaasmu-
seum is hier een mooi voorbeeld van. Het gebied Kaag en Braassem kenmerkt zich door de vele 
molens (meer dan 20 in totaal), de streekproducten (zoals kaas en tuinbouw), maar tegenwoordig 
ook door (watersport)recreatie. Het Braassemermeer, de Wijde Aa en de Kagerplassen zijn goed 
bezochte wateren. Naast watersport in de zomermaanden, kan er het hele jaar gefietst en gewan-
deld worden door dit groenrijke gebied, net buiten Leiden. Hieronder meer over twee monumen-
ten die u kunt bezoeken tijdens de Open Monumentedagen.
Wilt u weten welke monumenten u verder kunt bezoeken of wilt u meer lezen over wat er in dit 
mooie gebied nog meer te doen is? Kijk op www.rondomkaagenbraassem.nl.



LEIDEN/97

De Vrouw Vennemolen is een van de mooiste wipmolens van het Rijnland en van oorsprong 
vroeg-17e eeuws. Hij komt voor als ‘Vennemolen’ op de kaart van de ‘Vrouwe Ven’ uit 1618. De in de 
Vrouwe Vennepolder gelegen gronden behoren toe aan de Vrouwenabdij van Rijnsburg, waaraan 
polder en molen hun naam ontlenen. De molen is in 1835 grotendeels vernieuwd.
Na het breken van de koningsspil in 1954 wordt een elektrisch hulpgemaal geplaatst wat het einde 
betekende van de windbemaling. De molen kwam in 1961 in eigendom van de Rijnlandse Molen-
stichting en werd in 1963 en 1996-1998 gerestaureerd. Tijdens de laatste restauratie is de gehele 
molen voorzien van een nieuwe fundering van gewapend beton, rustend op stalen buispalen. 
Tevens is het scheprad aangepast aan het verlaagde waterpeil.
Sinds 2009 is Hans Lippens de molenaar. Hij geeft u graag een rondleiding in en rondom zijn molen 
en vertelt u over de geschiedenis van dit bijzondere monument.

Open ZA ZO 11-16 u  

LEIDSEWEG 3, OUD ADE/ Bezichtiging poldermolen / Rondleiding door de molenaar. 
/ Betreden op eigen risico / Kinderen onder begeleiding van 
een volwassene / Pand 7 op de fietskaart / 

VROUW VENNEMOLEN         

De Vennemolen met regenboog. Foto: KaagenBraassem LEIDERDORP/97LEIDERDORP/97
KAAG EN 

BRAASSEM/97

... buurtbewoners tijdens de Duitse 

bezetting in de molen luisterden naar 

Radio Oranje, de verboden Engelse 

zender? Aangezien er nog geen elek-

triciteit in de molen was, dreven de 

molenwieken de dynamo aan die de 

accu van het radiotoestel voedde. 

WIST U DAT...



LEIDEN/98

/ Tenzij anders vermeld, is een pand beide dagen geopend / Een aantal panden is niet opgenomen in de wan-
delroute. Zij staan vermeld op de speciale Fietskaart, af te halen bij het Stadhuis, infopunt (pand 1) / 

Wandelingroute / 

Start bij het Stadhuis (1) in de Breestraat en loop als je naar buiten komt links om het stadhuis 
naar het Stadhuisplein. De overdekte brug is de Koornbrug, waar eeuwenlang koren is verhan-
deld, sinds 1824 ook overdekt. Vervolg je weg naar links over de Vismarkt. Aan je rechterhand zie 
je de Visfontein, die in 1693 is aangelegd door het stadsbestuur om de visverkopers te voorzien 
van schoon water. De Vismarkt gaat over in de Aalmarkt. Links op het oude V&D-gebouw uit 1936 
zijn reliëfs te zien met ouders en kinderen erop, die aangeven dat dit een winkel was voor het 
hele gezin. Loop langs De Waag en Boterhal (13), Aalmarkt 22 en ga de tweede zijstraat aan je 
linkerhand, de splinternieuwe Catharinasteeg in. Let op de putdeksels met het rad en zwaard van 
St. Catharina. Je komt nu weer op de Breestraat. Steek de straat over en vervolg je weg aan de 
overkant naar rechts tot aan Breestraat 59, het Rijnlandshuis (14, alleen za). Ga na het Rijnlands-
huis linksaf de Mooi Japiksteeg in. Steek de Langebrug over en loop de Pieterskerkgracht op. Sla 
aan het einde rechtsaf de Lokhorststraat in. Je komt nu bij het Gerecht. Hier bevindt zich het Gra-
vensteen (4). Sla meteen op het plein linksaf en ga de Muskadelsteeg in en aan het einde naar 
rechts. Je bent nu op het Pieterskerkhof, naast de Pieterskerk (7). Steek het plein over naar de 
Kloksteeg. Onder het restaurant op nummer 13 bevindt zich een restant van de Overkluisde Don-
kere Gracht (6). Vervolg je weg door de Kloksteeg richting Rapenburg en ga over de brug naar 
de overkant. Onmiddellijk links van het Academiegebouw (24), ligt in de Nonnensteeg 1-3 het P.J. 
Vethgebouw (26). Ga weer terug naar het Rapenburg. Door de poort van het Academiegebouw 
(24), Rapenburg 73 kom je in de Hortus botanicus (25). Weer terug op het Rapenburg vervolg 
je je weg naar links tot voorbij de Doelensteeg. Op Rapenburg 43 (20) en Rapenburg 31-33 (21) 
bevinden zich drie herenhuizen. Hier woonden de welgestelde burgers van de stad, onder wie 
de hoogleraren Sylvius en Boerhaave. Vervolg je weg over het Rapenburg tot aan de hoek met 
de Groenhazengracht. Aan de overkant van dit grachtje bevindt zich de Vml Huishoudschool 
(27). Vervolg de Groenhazengracht en sla rechtsaf naar de Oude Varkenmarkt. Aan de linker-
kant op nummer 13 bevond zich vroeger een wagenmakerij. De smederij op nr. 4 is nog steeds 
in bedrijf (p.13). De Oude Varkenmarkt komt uit op het Noordeinde. Steek deze straat voorzichtig 
over en loop naar links tot voorbij de Weddesteeg naar het parkje met het hek, Noordeinde 
1A. Dit vrijstaande gebouw is de voormalige Kweekschool voor de Zeevaart (28). Loop om het 
gebouw, door het Rembrandtpark en over de Rembrandtplaats bij de botenverhuur tot aan de 
Weddesteeg, en ga linksaf de brug over het Galgewater op. Je komt langs Molen de Put. Je loopt 
nu recht op het wachtgebouw van de voormalige Morspoortkazerne (3B) af en daarachter de 
Morspoort (3A). Ga met de rug naar de Morspoort (blijf aan de stadszijde) linksaf de 1e Bin-
nenvestgracht op en volg deze langs de tuin van Museum Volkenkunde de bocht om, tot aan de 
kruising met de Steenstraat. Steek de Steenstraat recht over (houd het terras aan je linkerhand) 
en vervolg je weg. Je loopt nu op de 2e Binnenvestgracht. Aan je linkerhand op nummer 19 be-
vindt zich de ingang van de Kegelbaan van Herensociëteit Amicitia (29). Vervolg je weg over 

WANDELROUTE

LEIDEN



LEIDEN/99

de 2e Binnenvestgracht tot aan Molenmuseum de Valk (31). Steek de 2e Binnenvestgracht over 
richting Lammermarkt (rechtsom de molen en het nieuwe plein met daaronder een gloednieuwe 
parkeergarage) en vervolg aan de overkant je weg langs de Lammermarkt. Sla rechts de Lange 
Scheistraat in (voorbij de achterzijde van Museum De Lakenhal in verbouwing). Je loopt nu langs 
de zijkant van de Lakenhal, met aan je linkerhand het poppodium Gebr. De Nobel. Neem de brug 
recht tegenover de Lange Scheistraat en ga rechtdoor de Lange Lijsbetsteeg in. Ga rechtsaf de 
Caeciliastraat in en vervolgens linksaf langs de Lucas van Leydenschool de Sint Ursulasteeg in. 
Deze steeg komt uit op de Haarlemmerstraat. Aan je rechterhand op nummer 22 is Café De Ver-
gulde Kruik (11). Ga nu schuin links aan de overzijde van de Haarlemmerstraat het poortje door. 
Dit is de zeer smalle Kennewegsteeg. Je komt uit op de Apothekersdijk. Sla linksaf. Op nummer 
33a vind je het Leidse Volkshuis, waar sinds 1899 arbeiders hun onwikkeling konden vergroten 
door middel van allerlei cursussen. Hier zijn op zondag diverse historische films te zien in de grote 
Theaterzaal. Vervolg je weg over de Apothekersdijk en sla links de Vrouwensteeg in. Steek de 
Haarlemmerstraat over en vervolg je weg op de Vrouwenkerkkoorstraat, met links de fundamen-
ten van de Vrouwenkerk. Je bent nu op het Vrouwenkerkhof. Ga voor Museum Boerhaave (in 
verbouwing) langs, rechts de Vrouwekerksteeg in. Deze gaat rechts over in de Dolhuissteeg. Ga 
de Dolhuissteeg in tot aan de Lange Mare. Linksaf aan de overkant ligt op nummer 48 de Mare-
kerk (9). Met je rug naar de Marekerk, loop je links de Lange Mare af tot aan de Clarensteeg. Ga 
die in, en neem meteen de eerste zijstraat links. Dit is de Koddesteeg. Loop de Koddesteeg uit en 
ga rechtsaf de Oude Vest op. Op nummer 159 bevindt zich de poort van het Hof Meermansburg 
(22). Met je rug naar Hof Meermansburg (22) loop je een stukje terug de Oude Vest af. Sla linksaf 
de tweede  zijstraat, de Grevenstraat in. Deze straat komt uit op de Van der Werfstraat.  Steek deze 
straat over en vervolg je weg schuin links tegenover, de Lombardsteeg in. Deze steeg komt uit op 
de Haarlemmerstraat. Steek deze over en vervolg je weg schuin rechts de Hooglandsekerksteeg 
in, over de Kerkbrug de Hooglandsekerkgracht op. Loop deze helemaal af. Ga links de Moriaans-
teeg in. Je loopt nu linksom de Hooglandse Kerk (8). Sla rechts de Middelweg in en ga meteen 
weer links de Hooglandsekerk Choorsteeg. Op nummer 11 is Café De Bonte Koe (10). Je kunt nu 
kiezen om terug te gaan naar het Stadhuis of je kunt de korte of de lange route volgen:

Korte route /
 
Terug naar de Hooglandse Kerk, de Middelweg vervolgen, rechts over het kerkplein heen naar 
de Nieuwstraat. Aan het einde bevindt zich de Burcht (02). Terug door de Burgsteeg, en over de 
Koornbrug naar het Stadhuis

Lange route /

Met je rug naar De Bonte Koe, vervolg je je weg rechts tot aan de Hooigracht. Steek de Hooi-
gracht over en vervolg je weg naar links. Ga de Kloosterpoort in (een smalle poort). Nu kom je op 
de Middelstegracht. Sla linksaf. Op nummer 36 bevinden zich de gebouwen van de voormalige 
conservenfabriek Tieleman en Dros (15). Met je rug naar dit pand, ga je terug de Middelste-

WANDELROUTE
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Kookles huishoudschool. Foto: Collectie ELOLEIDEN/100

gracht op. Ga linksaf de Groenesteeg in. Ga vervolgens rechts de Uiterstegracht op. Loop deze 
helemaal uit tot je aan de Nieuwe Rijn komt. Schuin links neem je de Kraaierbrug. Ga door de 
Kraaierstraat en sla rechtsaf de Hogewoerd in. Op nrs. 59-61 is de voormalige Wijnkoperij Maat 
(12). Ga door op de Hogewoerd en steek bij het zebrapad de Sint Jorissteeg/Watersteeg over. Ga 
aan de overkant rechstaf, de Watersteeg in. Je kruist de Nieuwe Rijn en blijft doorlopen tot je weer 
op de Hooigracht bent. Sla vervolgens links de Nieuwstraat in. Je komt langs de hoofdingang van 
de Hooglandse Kerk (8) en blijft doorlopen langs de bibliotheek tot de poort van de Burcht (2). 
Ga links de Burgsteeg in en steek de Nieuwe Rijn over bij de Koornburg. Je staat nu weer bij het 
Stadhuisplein/Stadhuis (1). 

WANDELROUTE
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LEIDEN/101

waag
de huiskamer 
van leiden

De Waag was ooit het bruisend 
middelpunt van Leiden maar werd 
eigenlijk nog maar nauwelijks gebruikt. 
Sinds de zomer van 2015 is dit 
monument als vanouds het levendig hart 
van de stad, in de vorm van een gezellige 
horecagelegenheid waarvan de deuren 
van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
open staan. Een plek die aanvoelt als 
een tweede thuis. Waar je kunt lunchen, 
borrelen of dineren onder de prachtige 
gewelven van de monumentale Boterhal 
of in de glazen nieuwe aanbouw. 

Waag een verhaal vertelt tot in detail 
het verhaal van Waag anno 1654 tot 
nu. Het boekje is exclusief verkrijgbaar 
bij Waag.

Aalmarkt 21 Leiden | T. 071 740 03 00 | waagleiden.nl | info@waagleiden.nl

UTILITEITSBOUW / WONINGBOUW / 
RESTAURATIE / RENOVATIE / 
PROJEC TONT WIKKELING
T 071 52 22 919 
E info@duprie.nl
www.duprie.nl

CATHARINASTEEG
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De Open Monumentendagen 2017 in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude worden 
mede mogelijk gemaakt door  / 

• Gemeente Leiden
• Gemeente Leiderdorp
• Gemeente Zoeterwoude
• Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)
• Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor) 
• Erfgoed Leiden en Omstreken
• Rabobank Leiden - Katwijk (sponsor KidsGids & Klassedag)
• Schouten Verpakkingen 
• Van Manen aan Tafel (sponsor lunchpakketten vrijwilligers) 
• Sligro Leiden
• Kaasmerk-MATEC, Leiden 
• Architectenbureau Lau
• Fick Makelaardij Leiden
• en alle adverteerders in dit boekje

LEIDEN  
Met dank aan /
• De eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)architecten 
van de opengestelde monumenten
• Alle vrijwilligers van Open Monumentendagen Leiden, Leiderdorp 
en Zoeterwoude
• Ten behoeve van de productie van de regionale Fietskaart: 
De samenwerkende comités van Leiderdorp, Zoeterwoude, 
Oegstgeest, Warmond en Kaag en Braassem Promotie.
• Leiden Marketing
• Universiteit Leiden, afdeling Vastgoed 
• Cultuurfonds Leiden
• Huub Frencken, Contactgroep Leidse Koren 
• Brigitte Bruyns, Bron historisch onderzoek 
• Reinoud Boter, MoNed 
• Cor Smit
• Helga Cebol, jeugdcommissie 
• Monique Roso 
• Rens Heruer, Historische Vereniging Oud Leiden
• De vliegende keeps: Malou Alkemade, 
Petra Hoogeveen, Piet Cambier en medewerkers ELO
• de redactieleden, auteurs, vertalers en fotografen 
• Monique Aalbers en Trees Koenders, Redactie KidsGids
• Scouting Sint Jozef 
• En alle organisatoren van de diverse  activiteiten

COLOFON
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LEIDEN 
Bestuur Stichting Open Monumentendagen Leiden / Alexander Geertsema (voorzitter), Geert 
Doeven (penningmeester), Marianne Kroon (communicatie & PR), Daan Isendoorn (sponsors & 
adverteerders), Milly de Bruyn (nevenactiviteiten & klassendag), Malou Alkemade (notulist) en 
Saskia Leupen (coördinator).

Tekstbijdragen / Piet de Baar, Laurens Beijen, Frans Bik, Gerard de Boer, Brigitte Bruyns, Matthijs 
Burger, Paulina Buring, Marion van Dongen, Alexander Geertsema, Arthur Groodt, Jaco Haertsen,   
Petra van der Heijden, Marian Kathmann, Marianne Kroon, Fred Kuijers, Saskia Leupen, Joke van 
Manshanden, Ianthe Mantingh, Corrie van Maris, Niels en Willemijn Menken, Ingrid Moerman, 
Lisette Oomen, Edwin Orsel, Jorinde Pijnnaken-Vroeijenstijn, Carla van der Poel, Gwendolyn 
Pronk, Monique Roscher, Ron Roetman, Jury Smit, Esther Starkenburg, Reinier Verbeek en Niek 
de Winter.

Vertaling Engelse teksten Leiden / Annette Kurtz

Redactie / Sigrun Brouwer, Willemijn Menken, Carien Nelissen, Jury Smit, Carien Overdijk, Ron 
Roetman, Bart Rijsbergen, Monique Roscher, Niek de Winter, Francien van Zaanen Durand  
(correcties), Marianne Kroon en Saskia Leupen (eindredactie).

Illustraties en foto’s / Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden, STIEL, Niek Bavelaar, Jos 
van den Broek, Claudia Claas, Miranda Goddijn, Sjoep de Jong, Saskia Leupen, Museum De  
Lakenhal, Hielco Kuipers, Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, Collectie De Heesterboom, 
Arthur Roetman, Francien van Zaanen Durand

Afbeelding omslag / De Groenmarkt met gezicht op de Stille Rijn in Leiden, Hendrik van der 
Burgh, 1660, Collectie Museum De Lakenhal.

De afkorting ELO verwijst naar: Erfgoed Leiden en Omstreken. Beeldbank: www.erfgoedleiden.nl 

LEIDERDORP
Met dank aan /
• Claudia Thunnissen, Thunnissen Bureau voor Kunst & Cultuurhistorie
• Vertellers Tilly Lansbergen, Rien Rijkers, Ben Steenbergen e.a. van Theater Toverlei, Leiderdorp
• Verteller Jack Beijer, Toneelgroep Het Open Doek, Leiderdorp
• Verteller Bram Wolf, Leiderdorp. 

Comité Open Monumentendag Leiderdorp / Hans Endhoven (voorzitter), Edith Barkmeijer  
(Gemeentelijke ondersteuning), Hanne Bulk, Kees Griffioen, Aad Vons, Arjaan Wit.

Tekstbijdragen / Hanne Bulk, Hans Endhoven, Arjaan Wit.  

Foto’s en redactie / Arjaan Wit, Hans Endhoven.

COLOFON
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ZOETERWOUDE
Comité Open Monumentendag Zoeterwoude / Jan van Gent  

Tekstbijdragen / Jan van Gent 

Foto’s / Jan van Gent, Pim Oosterheert , Renske Versteegen en Peter Versluys.

ALGEMEEN
Contact / Leiden / telefoon: 06 467 500 63 / e-mail: info@openmonumentendagenleiden.nl /  
Leiderdorp / telefoon: 071 541 71 40 / e-mail: arjaanwit@hetnet.nl / Zoeterwoude / Jan van Gent

Websites / www.openmonumentendagenleiden.nl / www.leiderdorp.nl /   

Ontwerp & vormgeving / Valetti, Claudia Claas

Druk / Puntgaaf Drukwerk, Leiden

Oplage / 12.000

ISBN / 978-94-6228-830-0   
      
NUR / 648

COLOFON

De redactie behoudt zich het recht voor teksten te redigeren en zo nodig in te korten. Niets uit deze uitgave mag worden ver-

veelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de Stichting Open Monumentendagen Leiden (deel Leiden) / Comité Open Monumentendagen Leiderdorp en Arjaan Wit (deel 

Leiderdorp) / Jan van Gent (deel Zoeterwoude). 



LEIDEN/105Tekening van het Interieur van de Marekerk door Jacob Timmermans, eind 18de eeuw. Collectie: ELO LEIDEN/105



LEIDEN/106

01. STADHUIS (Informatiepunt) / BREESTRAAT 94-96, ingang bordestrap Open / ZA ZO  Meer info p. 20

02. BURCHT / NAAST BURGSTEEG 13 Meer info p. 21Open / ZA ZO  

03. A. DE MORSPOORT / MORSSTRAAT 64-66 Open / ZA ZO   Meer info p. 22

03. B. WACHTLOKAAL VM. MORSPOORTKAZERNE / PARK DE PUT 1 Meer info p. 23Open / ZA ZO  

04. HET GRAVENSTEEN / HET GERECHT, ingang Pieterskerkhof 6 Open / ZA ZO  Meer info p. 24

05.  Vm. STRAFCELLENGEBOUW PHILA DEL ART / PESTHUISLAAN 4 Meer info p. 25Open / ZO  

06.  DE DONKERE GRACHT / KLOKSTEEG 13 Open / ZA ZO   Meer info p. 26

08. HOOGLANDSE KERK / NIEUWSTRAAT 26C Meer info p. 28Open / ZA  

09. MAREKERK / LANGE MARE 48 Open / ZA  Meer info p. 29

10. CAFÉ DE BONTE KOE / HOOGLANDSEKERK-CHOORSTEEG 13 Meer info p. 30Open / ZA ZO  

11.  DE VERGULDE KRUIK / HAARLEMMERSTRAAT 22 Open / ZA ZO   Meer info p. 31

13.  DE WAAG EN BOTERHAL / AALMARKT 21 Meer info p. 33Open / ZA ZO  

14.  GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND / BREESTRAAT 59 Open / ZA  Meer info p. 38

15.  TIELEMAN & DROS CONSERVEN / MIDDELSTEGRACHT 36 Meer info p. 39Open / ZA ZO

16.  JAREN 30 WONING / TOMATENSTRAAT 2 Open / ZA ZO  Meer info p. 40

17.  MA RETRAITE / ZOETERWOUDSEWEG 13 Meer info p. 41Open / ZA ZO  

18.   DOEVESTATE / CRONESTEYN 2G Open / ZA ZO  Meer info p. 42

19. BOERDERIJ ORA ET LABORA / VLIETWEG 44 Meer info p. 43Open / ZA ZO  

20.  HERENHUIS / RAPENBURG 43 Open / ZA ZO   Meer info p. 46

21. HERENHUIZEN / RAPENBURG 31-33 Meer info p. 47Open / ZA ZO   

22.  REGENTENKAMER HOF MEERMANSBURG / OUDE VEST 159 Open / ZA ZO Meer info p. 48

23. HUIZE RHIJNHOF / RHIJNHOFWEG 4 Meer info p. 49Open / ZO 

24. ACADEMIEGEBOUW / RAPENBURG 73 Open / ZA ZO  Meer info p. 50

25. HORTUS BOTANICUS / RAPENBURG 73 Meer info p. 51Open / ZA ZO  

26. P.J. VETHGEBOUW / NONNENSTEEG 1-3 Open / ZA ZO Meer info p. 52

27.  Vm. HUISHOUDSCHOOL / RAPENBURG 23 ingang: Groenhazengracht 1B Meer info p. 53Open / ZA ZO

28. KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART / NOORDEINDE 2A Open / ZO  Meer info p. 54

29.  KEGELBAAN / 2E BINNENVESTGRACHT 19 Open / ZA Meer info p. 55

30. Vm. KRUISHERENKLOOSTER ‘MATER DOLOROSA’ / VROUWENWEG 1 Meer info p. 56Open / ZA ZO

31.  MOLENMUSEUM DE VALK / 2E BINNENVESTGRACHT 1 Open / ZA ZO  Meer info p. 57

32.  DE STADSMOLEN / GOOIMEERLAAN 3 Meer info p. 60Open / ZA ZO  

LEGENDA

LEIDEN

12.  WIJNKOPERIJ MAAT / HOGEWOERD 59-61 Open / ZA ZO   Meer info p. 32

33. HOUTZAAGMOLEN DE HEESTERBOOM / HAAGWEG 79 Open / ZA ZO  Meer info p. 61

07.  PIETERSKERK / KLOKSTEEG 16A Open / ZA ZO   Meer info p. 27


