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KLASSENDAGEN
BEZOEK MET JE KLAS EEN MONUMENT
Ze komen weer, de Klassendagen! Breng met je klas een bezoek aan 
een monument! Wat is een monument en waarom zijn we er zo zuinig 
op? Wat gebeurde er vroeger? Meer informatie vind je op 
www.openmonumentendag.nl/onderwijs/klassendag 

Opgeven voor de Klassendagen in Leiden kan via: 
info@openmonumentendagenleiden.nl 
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Ha speurneuzen!
Wat leuk dat je de Kidsgids leest! We hebben weer een mooie speurtocht voor 

je gemaakt, langs en door verschillende monumenten. Het thema van de open 

monumentendagen dit jaar is ‘jouw monument is mijn monument’. 

Bij een monument denk je waarschijnlijk gelijk aan een huis of een kerk. Maar wist je 

dat eigenlijk alles een monument kan zijn? Ook een standbeeld, een bushokje en een 

lantaarnpaal kunnen een monument worden. En een boom of een heel park. Zelfs dingen 

die in de bodem zitten en die je niet (meer) kunt zien, kunnen een monument zijn. 

Leiden heeft enorm veel monumenten. Het is de 4e monumentenstad van Nederland! 

Weet jij wat het oudste monument is? Zou dat De Burcht zijn? En wist je dat de 

energiecentrale EON (Uniper, aan de Langegracht), door de 80 meter hoge schoorsteen 

het hoogste monument in Leiden is? En dat deze speurtocht je uiteindelijk bij het 

allerkleinste monumentale huisje in Leiden brengt... 

Deze speurtocht kun je het hele jaar door lopen. 

En je hoeft geen gebouwen in. Let op, de speciale 

jeugdactiviteiten zijn er alleen tijdens het weekend 

van de Open Monumentendagen op 11 en 12 september. 

De speurtocht begint op het plein bij de Pieterskerk 

en duurt ongeveer een uur. Zorg dat je veilig op de 

stoep blijft.

Neem een potlood mee om onderweg de antwoorden 

op de vragen in te vullen. Aan het eind ontdek je 

wat het puzzelwoord is. 

We wensen je veel plezier! 
De makers van de KidsGids. 



Programma    jeugdactiviteiten
za 11 en zo 12 september 12 -16 uur (tenzij anders aangegeven) 

Op het moment dat deze KidsGids gemaakt werd (juni 2021), werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld. 
Veel gebouwen zijn weer open, maar toch zul je vaak nog vooraf - online - moeten reserveren en (gratis) tickets 
bestellen. Kijk daarom voor actuele informatie altijd eerst op onze website openmonumentendagenleiden.nl. 
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SPEUREN DOOR LEIDEN
ZA/ZO Start op het Pieterskerkplein bij de Pieterskerk
Ga op pad door Leiden met de speurtocht vol weetjes. 

KIDSACTIVITEITEN IN DE HORTUS BOTANICUS 
ZA/ZO Hortus botanicus (Notenveld), Rapenburg 73. 
Op het Notenveld kun je tekenen, je eigen monumentje maken of kabouterdeurtjes knut-
selen met Technika10. Doe mee met de theaterworkshops van Jeugdtheaterschool Leiden 
op ZA en ZO om 13 uur ‘Geheim van het sprookjesbos,’ 4-7 jaar en 14 uur Go Slo! voor 8+. 

SCHOMMELEN EN KLIMMEN IN DE PIETERSKERK LEIDEN
ZA/ZO Kloksteeg 16. Gratis toegang, vooraf aanmelden via www.pieterskerk.com 
Beklim de 117 traptreden en kijk vanaf de trans van de Pieterskerk over de stad. En wieg 
heen en weer op de reuzenschommel in het schip. 

PLANTSOEN, VOLIERE 
ZA/ZO Singelpark, het Plantsoen, bij de volière (vogelkooi)
Een dierverzorger van kinderboerderij Merenwijk en vrijwilligers van Dierenambulance & 
Vogelasiel kunnen je alles over de vogels vertellen. 

NATUURSPEELTUIN DE DOORBRAAK
ZA/ZO Lakenplein/Katoenpark 1. 
In natuurspeeltuin De Doorbraak vind je klim-, glij-, en schommeltoestellen, fruitbomen, 
verstopbosjes en kruiptunnels. Je kunt er onder de waterval staan, op de trampoline en 
nog veel meer, ook als je in een rolstoel zit!

ONTDEK RIJKSMUSEUM BOERHAAVE  
ZA/ZO Rijksmuseum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10 
Gratis toegang, aanmelden: www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/omd2021 
Ontdek van alles over de geschiedenis van de wereld van de wetenschap, de doe- 
tentoonstelling Schateiland en Waterland Boerhaave.                                                                                                                                       
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boisotkade

                                                                                                                             
OPEN ATELIER EN RONDLEIDING DOOR MUSEUM DE LAKENHAL
ZA/ZO Oude Singel 32 (ZA en ZO 13–16 u Open Atelier / ZA en ZO 14 u familierondleiding) 
gratis toegang, vooraf aanmelden via: www.lakenhal.nl 
Neem je ouders mee door het museum met de familierondleiding. Of maak je eigen ets in 
het Open Atelier. Speciaal voor gezinnen, maar voor iedereen leuk! Geschikt vanaf 6 jaar.

ONTDEK DE KOOI (WIJK)
ZA/ZO Het Gebouw, Arubapad 2 (13–16 uur) 
Haal bij de infostand van Erfgoed Leiden e.o. een plattegrond en ontdek bijzondere plek-
jes in de wijk, of doe mee met een archeologie workshop (30 min).

STAD IN STEENTJES
Kijk op www.stadinsteentjes.nl voor de locatie en meer informatie 
Bouw je favoriete Leidse gebouw in Lego. Lego Bouwwedstrijd voor kinderen van alle 
leeftijden.   

lange mare
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De speurtocht is een route buiten, je hoeft geen gebouwen in. Als je wel 
een gebouw wilt bezoeken, kijk dan op de website van het gebouw om te zien 
wanneer het open is en hoe je je bezoek kunt reserveren. 

Denk eraan dat je goed uitkijkt in het verkeer. Blijf op de stoep. En als je moet 
oversteken, gebruik dan het zebrapad. 

De speurtocht start op het plein bij de Pieterskerk.

Je staat hier voor de Pieterskerk. De Pieterskerk was altijd de belangrijkste 
kerk van Leiden. In 1121 stond hier al een kleine kapel. Die werd 200 jaar daarna 
vergroot en kreeg een hoge toren die je vanaf de zee kon zien. In de eeuwen 
daarna werd de kerk stukje bij beetje vervangen door de huidige grote kerk. 
Leiden dank haar wapen (2 sleutels) en bijnaam ‘Sleutelstad’ aan deze kerk. De 
patroonheilige Sint-Pieter kreeg de sleutels van de hemel. 

De kerk wordt sinds 1971 niet meer als kerk gebruikt en tegenwoordig kan 
iedereen die wil hem gebruiken voor allerlei feestelijkheden zoals diners, 
concerten, maar ook herdenkingen, congressen en examens. 

Hoe oud is de Pieterskerk nu? (Als we rekenen vanaf de eerste 
kleine kapel die in 1121 gebouwd is) 

Ga nu met je rug naar de grote deuren staan en loop schuin naar links de 
Kloksteeg in. 

Start Speurtocht

Vraag A
K
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Steek de brug (Nonnenbrug) over naar het Rapenburg. Ga rechtsaf naar het 
Academiegebouw van de Universiteit Leiden en ga daar het hek in.

Dit gebouw is al meer dan 500 jaar oud. Het was eerst een deel van een klooster, 
maar in 1575 werd hier de Universiteit Leiden gesticht. Het is de oudste universiteit 
van Nederland. Er wordt hier nog steeds les (college) gegeven, maar het 
Academiegebouw wordt vooral gebruikt voor feestelijke en deftige gebeurtenissen, 
zoals afstuderen en promoties.

Loop verder, de poort onderdoor. De ingang van de Hortus is rechtsaf, daar zijn 
de Kidsactiviteiten. De speurtocht gaat linksaf om de Clusiustuin heen.

Ga voor de brug linksaf onder het P.J. Vethgebouw door.

Zie je de ribbels (reliëf) op de witte muur onder het gebouw? En als je heel 
stil bent, hoor je dan ook wat? Dit is een geluidskunstwerk. Je hoort de wind 
fluisteren. 

academiegebouw

Pieterskerk Leiden
K
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Hoe heet dit kunstwerk? (Zie bordje op de pilaar)

Je loopt nu rechtdoor de 5e Binnenvestgracht op. Kijk rechts naast nr. 6 eens 
goed naar de muur. 

Zie je dat er tekens op de muur staan? Dat komt doordat er bij het metselen 
twee verschillende kleuren stenen zijn gebruikt. De bewoners hoopten dat de 
tekens hen zouden beschermen en geluk brengen.

Welke vormen zijn hier gemetseld? 

Vraag B

Vraag C

&

sterrewacht
P.J. Vethgebouw



Ga aan het einde van de straat het trapje op naar boven. Rechts zie je de koepels 
van de Sterrewacht. 

In deze koepels (twee losse torens met een rond dak en koepels op het gebouw) 
staan heel grote telescopen (enorme verrekijkers waarmee je de sterren kunt 
bekijken). Dit is de Leidse Sterrewacht. Al heel lang, sinds 1663, bestuderen 
mensen in Leiden hier de sterren. Deze sterrenwacht is de oudste nog bestaande 
universiteits-sterrenwacht. De kijkers worden nog steeds gebruikt. Soms zijn er 
open dagen en kun je binnen kijken. En er is een club voor jonge sterrenkijkers. 
Ga direct linksaf onder de (nieuwe) huizen door. 

Zie je de figuren in de stenen strook boven de deuren en ramen (stippen die met 
lijnen verbonden zijn)? Herken je ze als sterrenbeelden?

Loop over pleintje (Sterrenwachtlaan) richting de straat (Kaiserstraat). 

Hier stond vroeger (sinds 1874) een gebouw (laboratorium) voor de studenten die 
dierkunde (zoölogie) studeerden. In dit gebouw leerden ze hoe dieren er van binnen 
uitzien, anatomie heet dat. Het laboratorium is al lang geleden verplaatst naar 
een moderner gebouw. Nu staan hier woonhuizen. Maar de gevelstenen van het 
oude gebouw zijn bewaard gebleven. Ze zijn ingemetseld in de gevel van de nieuwe 
woontoren.

VRAAG D

De gevelstenen boven de ingang van de toren geven 
aan welk gebouw hier vroeger stond. Wat staat er? 

Steek de Kaiserstraat schuin over de Bakkersteeg in.

Aan het einde, voor de brug, ga je rechtsaf langs het water (de Vliet). Loop het 
slingerpaadje omhoog.

Vraag D
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Erfgoed leiden

Je loopt nu langs het gebouw van Erfgoed Leiden e.0.. Je moet straks 
linksaf de brug op. Maar kijk eerst even rechts bij de ingang (op de Boisotkade 2a). 

Hier worden allemaal oude documenten bewaard over Leiden en haar bewoners. 
Officiële papieren maar ook brieven, en foto’s die bewoners hebben gemaakt. En 
tekeningen, bijvoorbeeld van de bouw van een woonwijk. Ook oude geografische 
kaarten zijn belangrijk. Ze zijn door mensen uit het verleden gemaakt en wij kunnen 
daar nu weer informatie uit halen over hoe de stad eruitzag en hoe mensen leefden. 
Dit archief is het ‘geschreven erfgoed’ van de stad. 

Maar er was ook een tijd dat mensen nog niet konden schrijven. En over sommige 
zaken werd helemaal niet geschreven. Toch kunnen we ook daarover nog informatie 
vinden, namelijk in de bodem. Dat noemen we het ‘bodemarchief’. Een archeoloog 
onderzoekt dat. Die zoekt in de bodem naar sporen en resten, soms ook gewoon 
het afval van mensen die daar honderden jaren geleden leefden. Archeologen graven 

Vlietbrug
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het op en dan komt het soms in een museum terecht (zoals het Rijksmuseum voor 
Oudheden) of er wordt juist voor gezorgd dat het in de bodem bewaard blijft.

Tot slot is er ook nog een ‘gebouwd archief’. Een bouwhistoricus onderzoekt 
bouwsporen in muren, vloeren en daken en ontdekt daardoor heel veel over de 
ontwikkelingsgeschiedenis van een pand of een stuk stad. De bouwhistoricus kan 
aan het type baksteen of de manier waarop iets in elkaar zit al iets zeggen over 
hoe oud een gebouw is. Sommige gebouwen vinden we zo bijzonder dat we ze willen 
bewaren, precies zoals ze zijn. Die maken we dan tot monument.

Welke spreuk staat er op het muurtje voor de 
ingang van het gebouw van Erfgoed? 

Vervolg je route vanaf Erfgoed (als je met je gezicht naar de spreuk staat 
dus rechtsaf) over het hoge bruggetje, de Vlietbrug. Vóór het huizenblok ga je 
met een klein voetpaadje links naar beneden. Ga onderaan rechtsaf, de Ruime 
Consciëntiestraat in. Zie je de mooie gevelsteen uit 2016 op het hoekhuis? 

Wat zijn het 2e en het laatste woord op de 
gevelsteen uit 2016? 

Volg dit smalle straatje tot je uitkomt bij de Doezastraat. Kijk goed uit en steek 
veilig over naar het straatje (schuin rechts) aan de overkant, naast het grote witte 
hoekhuis. Je staat nu in de Hoefstraat. 

Vraag E

Vraag F
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Aan je linkerkant zie je bij nummer 14 het Hofje van BarenD van 
Namen. Die naam zie je op de gevelsteen staan. Hij is de oprichter van dit hofje. 

In Leiden zijn er heel veel ‘hofjes’. Ze zijn vaak al in de middeleeuwen (500-1000 na 
Chr, tijd van monniken en ridders) gebouwd. Rijke echtparen hadden soms in hun 
testament opgenomen dat er na hun dood in hun naam een hofje gebouwd moest 
worden. Als je in zo’n hofje wilde wonen dan moest je meestal wel voldoen aan 
bepaalde eisen. Zo waren er hofjes speciaal voor oudere arme vrouwen. Of voor 
ongetrouwde mannen. En voor mensen die hetzelfde geloof hadden.

In dit Barendshofje mochten vroeger alleen maar echtparen wonen, zonder kinderen, 
die ouder waren dan 50 jaar en een bepaald geloof hadden (gereformeerd).

De Hoefstraat kruist de Sint Jacobsgracht, ga daar rechtsaf. En dan linksaf de Jan 
van Houtkade op. 

Zie je dat de Jan van Houtkade eigenlijk hoger ligt dan de straat waar je net liep? 
Dat komt omdat hier vroeger een stadswal was. Die lag hoger dan de stad. 

In de middeleeuwen bouwden de Leidenaren een stadsmuur om zichzelf te 
beschermen tegen indringers. De stadsmuur bestond uit stukken muur maar had 
ook poorten, muurtorens en grachten. Omdat Leiden steeds groter werd moest 
deze muur en alle bouwwerken die erbij hoorden steeds worden verplaatst. Vaak 
werden ze dan helemaal afgebroken zodat het materiaal ergens anders hergebruikt 
kon worden. 

Toch zijn er nog een paar poorten en muurtorens overgebleven. Zoals de toren die 
je bijna aan het einde van de Jan van Houtkade (tegenover nr. 34) bij de waterkant 
ziet staan.

Boven het raam staat de naam van deze toren: Oistenrijck. Hij is gebouwd 
in 1485. Als het moest konden de schutters via de schietgaten in de toren de vijand 
onder vuur nemen. K
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Op de gevel van muurtoren Oostenrijk zie je weer een metselteken. Herken je het 
wapen van Leiden, sleutelstad?

Hoeveel sleutels zie je op de gevel? 

Loop verder naar het einde van de straat, en wacht daar even op de stoep. Hier 
stond vroeger dus ook een stadsmuur. En waar de rotonde nu is stond ooit een 
hoge molen: de Oranjeboom.

Boven de grond zie je niets meer van de stadsmuur, maar onder de grond zitten 
er nog resten van de muur. Soms wordt er ineens een stukje muur zichtbaar, 
bijvoorbeeld toen hier de rotonde gegraven werd. Ook objecten die onder de 
grond zitten (en die we er niet uit willen of kunnen halen) zijn belangrijk voor onze 

Vraag G

de oranjeboomMuurtoren Oostenrijk
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geschiedenis. Om al deze zaken te beschermen, worden ze benoemd als monument. Nu 
weet je dus dat ook de bodem of dat wat er in de bodem zit, een monument kan zijn.

Nu is het oppassen geblazen! Steek bij het zebrapad rechts, over naar de overkant, bij 
het bloemstalletje. En steek daar direct linksaf de weg over naar de ingang van het 
park. Goed uitkijken!

Je loopt nu het Plantsoen in. 

Welk dier herken je op het puntje van het derde blad 
van de grootste tak?

Je kunt de binnenstad van Leiden helemaal rondlopen, langs de singels, door het groen. 
Dat heet het Singelpark. Bij elke in- en uitgang van zo’n stukje park staat een soort 
van beeld met sierlijke takken waarop je de naam van dat stuk park kunt lezen. Hier 
heet het Plantsoen.

Het Plantsoen is het oudste openbare stadspark in de binnenstad van Leiden. 
Vroeger zag dit park er totaal anders uit. Er was een grote vijver met een eendenkooi 
en een speciale plek waar zwanen werden gehouden. Verderop in het Plantsoen stond 
een grote muziektent waar concerten werden gegeven. Er is ooit zelfs een heus 
kasteel nagebouwd. Door de jaren heen is er heel veel aan het park veranderd. 
Alleen de volière (vogelkooi) met bijzondere vogels is bewaard gebleven. 
De fontein is veel later ook weer teruggebracht. Om het park te beschermen 
is het nu een monument.

Volg het wandelpad langs de reuzengrote bomen naar de volière. Kijk eens welke 
bijzondere vogels je allemaal ziet. Aan de achterkant kun je op de informatiebordjes 
nog zien hoe het er hier vroeger uitzag. 

Volg het kleine paadje linksaf, richting de huizen en ga daar rechtsaf, verder op de stoep.

Vraag H

Vroeger zag dit park er totaal anders uit. Er was een grote vijver met een eendenkooi 
en een speciale plek waar zwanen werden gehouden. Verderop in het Plantsoen stond 

. Kijk eens welke 
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Bij de 1e straat ga je linksaf de Kraaierstraat in. Ga daarna bij de 3e straat 
rechtsaf (de 2e Gorterstraat in). Zie je dat bijna alle huisjes een rood-wit bordje 
naast de deur hebben? Dat betekent dat ze een Leids gemeentelijk monument zijn. 
Er bestaan verschillende bordjes om aan te geven dat iets (een gebouw) een 
monument is. 

Het schildje voor de Leidse gemeentemonumenten heb je vast heel vaak 
gezien; ze zijn rood met wit, zoals de Leidse kleuren. 

In Leiden beslist de gemeente welk gebouw een monument mag zijn. Zij laat 
onderzoeken of het gebouw in een speciale stijl gebouwd is, of het vroeger een 
speciale functie had en wat het gebouw betekende voor de stad en de mensen die 
er omheen woonden. Als het allemaal waardevol is mag iets een monument zijn. In 
Leiden zijn er meer dan 2800 monumenten. Daarmee staat Leiden op de 4e plaats 
in de lijst van steden met de meeste monumenten van Nederland.

Een rijksmonumenten herken je aan het oranje met witte schildje. De 
landelijke overheid beslist over de rijksmonumenten. Nederland heeft er 
ruim 62.000. 

In Leiden beslist de gemeente welk gebouw een monument mag zijn. Zij laat 

Rijksmonument

volière

Muziektent uit 
het verledenvolière

volière



Er bestaan ook nog blauw met witte schildjes. Die zie je niet zo vaak. Ze zijn 
bedoeld voor internationale monumenten (UNESCO, Werelderfgoed). Die plekken 
vinden we zo belangrijk voor de hele wereld dat ze zelfs in tijden van oorlog 
beschermd moeten worden. In Nederland zijn er 10 van die plekken. De molens 

van Kinderdijk en een stukje van de Amsterdamse grachtengordel zijn bijvoorbeeld 
werelderfgoed. Park Matilo/Limes in Leiden wordt het 11e Nederlandse UNESCO erfgoed.

Zie je op het pleintje weer zo’n enorm grote boom staan? Het is een plataan. Loop 
rechtdoor, langs het pleintje. Bij de kruising sla je rechtsaf de Rijnstraat in.
Ga nu het 2e straatje links in (4e Binnenvestgracht). Aan het eind van deze straat zie 
je (links) een groot gebouw met een lange muur met de vorm van ramen maar zonder 
glas. We noemen dit ‘blindvensters’. Het is de buitenmuur van een hofje. 

Hoeveel van die blindvensters zijn er op de deze muur? 

Vraag I

tevelingshof
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Sla de hoek om links en je ziet de ingang met de trap.

Dit hofje heet Tevelingshof en is gebouwd in 1666. Dit monument is een 
rijksmonument. 

Als je zachtjes doet, mag je even binnenkijken. Daarvoor moet je door de grote 
donkergroene deur bovenaan de trap. Zie je dat de tegels in de hal niet vierkant 
zijn maar de vorm van een ruit hebben? En zelfs de pomp en de putdeksels. Het 
hele hof heeft een ruitvorm.

Voorbij de trap loop je weer verder. Aan het einde van het straatje sla je rechtsaf. 
Je loopt nu op het Levendaal. Blijf goed op de stoep. 

Zie je hoe bij het huis op de hoek moderne bouw gecombineerd is met de 
bestaande oude bouwstijl? Kun jij zien wat oud is en wat nieuw aangebouwd is? 

Steek het eerste straatje (rechts) over en ga direct daarna bij de ingang van het 
park rechtsaf het park (Plantsoen) in.

Direct aan je rechterkant zie je een boom met een hekje er om. Deze boom is hier 
neergezet vanwege een bijzondere gebeurtenis; de kroning van een koningin, de 
overgrootoma van onze koning Willem-Alexander.

Hoe heet de koningin voor wie deze boom hier is 
neergezet? 

Volg het voetpad langs het water door het Plantsoen. Let goed op de grote bomen 
aan de waterkant. In een van die bomen zit een heel klein deurtje… Een kleine hint: 
het deurtje zit in een plataan, weet je nog wat voor boom dat is? 

Vraag J
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Heb je het deurtje gevonden? Dit is het huisje van Kabouter Elmer, 
die is hier op 19 juli 2020 komen wonen. Herken je het bordje naast de deur? Dit 
zijn 3 monumenten op één plek. Je wist al dat het Plantsoen een monument is. 
Maar ook de boom waarin Elmer woont is een monument. En het huisje zelf is het 
allerkleinste monumentje van Leiden.

Welke kleuren heeft het Leidse monumentenbordje?

Dit is het verste punt van de route (eigenlijk het eindpunt). En als het goed is heb 
je alle vragen beantwoord en kun je op de pagina hiernaast de letters van het 
puzzelwoord invullen. Je kunt nu door het Singelpark weer teruglopen naar de 
Hortus. In de Hortus zijn tijdens de Open Monumentendagen de Jeugdactiviteiten. 
Je kunt er knutselen met Technika10, tekenen, je eigen monumentje ontwerpen, 
meedoen met de theaterworkshop van de Jeugdtheaterschool, en natuurlijk de 
Hortus bekijken. 

Als je door het Singelpark terugloopt, tel dan eens hoeveel beelden van een dier je ziet. 

Om terug te gaan naar de Hortus (Jeugdactiviteiten) of de Pieterskerk
(waar deze speurtocht begon) kun je ook de wegwijzerborden van de Leidse Loper 
volgen (zwart met goud).
   
Als je zin hebt om vrij te spelen met veel zand en water, ben je welkom in 
natuurspeeltuin De Doorbraak. Daarvoor moet je nog een stukje 
(vijf minuutjes) verder de Singelparkwandeling lopen, terug langs de boom met 
het hekje, en dan verder in de richting van het Lakenpark/De Meelfabriek. In deze 
natuurspeeltuin kun je schommelen, klimmen, glijden, verstoppen in de bosjes en in 
tunnels, onder de waterval staan en op de trampoline, óók als je in een rolstoel zit! 
Tijdens de Open Monumentendagen is de route aangegeven 
met pijlen met dit logo erop.

Vraag K

&
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Einde Speurtocht



Verzamel hieronder de juiste letters uit de antwoorden die je tijdens je speurtocht 
hebt opgeschreven. Staat er bijvoorbeeld H3 dan vul je de 3e letter van het 
antwoord op vraag H in.

Als je alle antwoorden goed hebt én je hebt de letters op de juiste plaats 
ingevuld, dan lees je wat het puzzelwoord is. Je kunt de oplossing tijdens 
de Open Monumentendagen laten controleren en een stempel krijgen bij de 
Jeugdactiviteiten. En anders kun je de oplossing terugvinden op onze website: 

www.openmonumentendagenleiden.nl

oplossing Speurtocht

E7   F2   D13   K3   F9   I5   A2   G4   C6   B3   J2    B5    J    A2

J

Einde Speurtochtchchc thth

huisje elmer



Deze KidsGids 
is speciaal voor groepen 5 t/m 8 van 
Leidse basisscholen samengesteld.  

reDactie: 
Kidsroute: Juultje Slotema en 
Milly de Bruyn  
Eindredactie: Milly de Bruyn en 
Marianne Kroon

Ontwerp en opmaak:
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Collages en illustraties:
Claudia Claas

Colofon
Drukwerk:
Puntgaaf Drukwerk

Oplage:
7000

Mogelijk gemaakt door:
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Informatie: 
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www.openmonumentendagenleiden.nl 
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