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Al 34 jaar zijn Leidse monumenten op de Open Monumentendagen open dankzij de belangeloze inzet 

van de eigenaren. Voor even zijn het niet alleen hun monumenten, maar ook die van jou.

Als liefhebber van de schrijver Maarten Biesheuvel ben ik heel blij dat ik zijn kamer kan bekijken. De 

kamer waar hij 37 jaar geleden over schreef in Reis door mijn kamer: "Ik zal u mijn kamer beschrijven 

precies zoals hij is, opdat mensen over duizend jaar weten hoe een kamer anno 1983 in Leiden, Neder-

land, eruitzag (…)…” Dankzij de nieuwe eigenaren is het mogelijk een kijkje te nemen in deze kamer 

van Sunny Home, het huis waar Eva en Maarten woonden. 

Dit jaar besteden we in de uitwerking van het thema aandacht aan inclusie. Bijvoorbeeld door extra 

aandacht te hebben voor rolstoeltoegankelijkheid van monumenten, voor jongeren en voor mensen 

met een migratieachtergrond. In de Regenboogwandeling van het COC, belichten we plekken in de 

bewogen geschiedenis van de homobeweging in Leiden.  

Als ik dit schrijf, is de discussie over het Nederlandse slavernijverleden actueel. Op het eerst gezicht 

lijken er in Leiden niet veel sporen van slavernij te zijn, maar kijk bij een bezoek aan de Lutherse Kerk, 

de Pieterskerk of het Academiegebouw eens op www.mappingslavery.nl. 
En ook dit jaar is er de KidsGids voor onze jongste bezoekers. Speur samen naar het kleinste monu-

ment van Leiden.

Dit weekend is mogelijk dankzij al onze vrijwilligers, pandeigenaren, sponsors, vrienden en subsidie-

gevers. Wij danken hen hartelijk!  

Houd je bij het bezoeken van de monumenten aan de geldende coronamaatregelen en volg de aan-

wijzingen van onze vrijwilligers op. Zo maken we er een geweldig weekend van. Ik wens je veel plezier!  

VOORWOORD

Alexander C. Geertsema / Voorzitter Stichting Open Monumentendagen Leiden

OPEN MONUMENTENDAGEN LEIDEN

Bestuur: Marianne Kroon, Geert Doeven, Daan Isendoorn, Milly de Bruyn, Alexander Geertsema en Saskia Leupen.  

ALEXANDER GEERTSEMA

mijn monument is
jouw monument
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OPEN MONUMENTENDAGEN

WORD VRIJWILLIGER

Geniet je ook zo van al die bijzondere monumenten en zou je wel wat meer betrokken willen zijn bij 

de Open Monumentendagen? Dat kan! 

Aan de Open Monumentendagen Leiden werken zo’n 200 vrijwilligers mee. Zij delen hun passie voor 

monumenten graag met het publiek en zijn actief als gastvrouw, gastheer of rondleider in een mo-

nument, als begeleider van de kinderactiviteiten, als schrijver, vertaler of redacteur van het program-

maboekje of de KidsGids. Samen maken zij het weekend tot een succes. 

Ook een steentje bijdragen aan dit evenement?
Mail naar: info@openmonumentendagenleiden.nl en we nemen contact op met je.  

Onderstaande foto’s zijn tijdens Open Monumentendagen Leiden 2019 gemaakt door Thijs Tuurenhout 

(BankGiro Loterij Open Monumentendag).
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WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN 

Bezoekersinformatie /
Op het moment dat we dit programmaboekje schrijven, is het nog niet duidelijk hoe de situatie in 

september is. Het kan zijn dat je voor veel monumenten vooraf moet reserveren. We maken hiervoor 

gebruik van een reserveringssysteem. Wanneer je online reserveert en een tijdslot boekt, vermijd je 

dat je moet wachten. Raadpleeg onze website voor meer informatie. 

Programma / 
Vanaf pagina 9 vind je een overzicht van alle opengestelde monumenten in Leiden. Op pagina 50 

staat een overzicht van alle activiteiten in en rondom de monumenten. Achter in het boekje staat een 

plattegrond waarop de monumenten en activiteiten aangegeven staan. 

Routes / 
De monumenten die bij elkaar in de buurt zijn, staan ook in het boekje zoveel mogelijk bij elkaar. De 

fietsroute op pagina 76 leidt langs een groot deel van de monumenten. Houd je meer van wandelen? 

Dit jaar zijn er 2 wandelroutes en 1 rolstoelroute (zie pagina 60 en verder). 

Openingstijden / 
Bij elk monument staat welke dag en welke tijden het open is. In principe zijn de openingstijden als volgt: 

Leiden    za 12-17 u en zo 10-17 u

Infopunt in mboRijnland  za en zo 10-17 u

Leiderdorp    alleen zaterdag 12-17 u

Oegstgeest   za en zo 12-17 u

Let op afwijkende openingstijden bij individuele monumenten. Deze zijn aangegeven met dit symbooltje: B

OPEN MONUMENTENDAGEN

PLAN JE BEZOEK

Open Monumentendagen en corona /
Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen vanuit de overheid. Houd voor de actuele 

stand van zaken onze website: www.openmonumentendagenleiden.nl in de gaten en volg de 

aanwijzingen van onze medewerkers in de monumenten. 

Voor actuele informatie over het coronavirus vanuit de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onder-

werpen/coronavirus-covid-19.  

Het algemene informatienummer voor vragen over het coronavirus is 0800-1351.
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Informatiepunt Leidse Open Monumentendagen / 
Het centrale informatiepunt tijdens de Open Monumentendagen vind je in het gebouw van mboRijn-

land, Breestraat 46-48 (pand 1). 

Bezoek monumenten / 

Niet alle monumenten zijn berekend op grote aantallen bezoekers. Het is daarom mogelijk dat je af 

en toe in een wachtrij staat. De organisatie vraagt daarvoor je 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 / 
In samenwerking met het Platform Gehandicapten Leiden hebben we alle monumenten bekeken op 

rolstoeltoegankelijkheid en een route samengesteld speciaal geschikt voor rolstoelgebruikers. 

Ook is aangegeven wanneer er een aangepast toilet aanwezig is. Helaas zijn nog niet alle monumen-

ten toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Let op de symbooltjes in het overzicht of neem bij twijfel 

contact op met de organisatie (informatiepunt mboRijnland, Breestraat 46-48, pand 1). 

Kidsgids en Engelstalig programma Leiden / 
De Kidsgids en het Engelstalig programma (Leiden) zijn tijdens de Open Monumentendagen verkrijg-

baar bij het informatiepunt in het gebouw van mboRijnland. De KidsGids is ook verkrijgbaar bij de 

kinderactiviteiten in de Hortus botanicus (pand 10).

Parkeren Leiden /
Als je met de auto naar Leiden komt, kun je gebruik maken van verschillende parkeerterreinen. Raad-

pleeg hiervoor www.leiden.nl/parkeren of parkeerterrein Haagweg: 071-512 00 71 / www.stadsparkeer-

plan.nl.

Openbaar vervoer / 
Actuele informatie via www.9292ov.nl of 0900-9292 (€ 0,90 p.m.). 

Vragen en overige informatie / 
Heb je een vraag over je bezoek aan de Open Monumentendagen? 

Bekijk de website: www.openmonumentendagenleiden.nl. 
Of stuur een mail naar: info@openmonumentendagenleiden.nl.  

Actuele informatie tijdens de Open Monumentendagen via Twitter: @OMDleiden of Facebook: Open 
Monumentendagen Leiden. 

OPEN MONUMENTENDAGEN

PLAN JE BEZOEK



LEIDEN/8 Stadhuis in verbouwing. Foto: Saskia Leupen
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MBORIJNLAND (INFORMATIEPUNT)
Breestraat 46-48

Open / ZA ZO  
Meer info p. 13

STADHUIS
Breestraat 94-96 Meer info p. 14

AN B za 10-17 u

Open / ZA 

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, houd rekening met wachttijd

 Reserveren via www.openmonumentendagenleiden.nl

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

 Rolstoeltoegankelijk toilet

A B za 10-17 u�

NB Bezoek aan 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. Gelieve 
instructies van medewerkers Open Monumentendagen Leiden op te volgen. 

01

02

CARILLON STADHUISTOREN 
Breestraat 94-96 Meer info p. 15

Open / ZA 03

Vm. HOTEL LION D'OR
Breestraat 24

Open / ZA ZO  
Meer info p. 16

± A04

Vm. V&D-GEBOUW
Ingang Breestraat 84-86

Open / ZA ZO  
Meer info p. 17

PIETERSKERK LEIDEN
Pieterskerkhof 1a / Kloksteeg 16a Meer info p. 18

A

Open / ZA zo A EFNK

05

06

LOKHORSTKERK
Pieterskerkstraat 1 Meer info p. 20

Open / ZA zO A NKB zo 12-17 u07

WOONHUIS NA RESTAURATIE
Rapenburg 49

Open / ZA ZO  
Meer info p. 21

08

ACADEMIEGEBOUW
Rapenburg 73 Meer info p. 22

Open / ZA Zo A �09

HORTUS BOTANICUS
Rapenburg 73

Open / ZA ZO  
Meer info p. 23

A EFNB za/zo 10-18 u10

WOONHUIS IN VERBOUWING 
5e Binnenvestgracht 7 Meer info p. 24

Open / ZA zo A �11

A

Check de website voor actuele bezoekersinformatie
WWW.OPENMONUMENTENDAGENLEIDEN.NL

K

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN



VRIJMETSELAARSLOGE
Steenschuur 6

Open / ZA ZO  
Meer info p. 25

HUISJE VAN ELMER 
Plantsoen, ter hoogte van nr. 11 Meer info p. 26

A E

Open / ZA zo AF�

12

13

PLANTSOEN EN SINGELPARK
Plantsoen en Singelpark Meer info p. 27

Open / ZA zo AFN�14

SUNNY HOME
Kernstraat 9 

Open / ZA ZO  
Meer info p. 28

A IN15

DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ
Oude Rijn 44

Open / ZA 

Meer info p. 29

HEILIGE GEEST– OF 
ARME WEES– EN KINDERHUIS
Hooglandse Kerkgracht 17a Meer info p. 30

A

Open / ZA ± A F�

16

17

Vm. LUTHERSE KERK
Hooglandse Kerkgracht 26 Meer info p. 32

Open / ZA zo ± A �18

Vm. CONSISTORIE LUTHERSE KERK
Hooglandse Kerkgracht 28

Open / ZA  
Meer info p. 33

19

Vm. OUDELIEDENHUIS 
Herengracht 33-35 Meer info p. 34

Open / ZA zo ± AI20

WOONHUIS IN VERBOUWING 
Apothekersdijk 15 

Open / ZA ZO  
Meer info p. 35

21

RIJKSMUSEUM BOERHAAVE
Lange St. Agnietenstraat 13 Meer info p. 36

Open / ZA zo A EFNB za 10-17 u22

MUSEUM DE LAKENHAL
Oude Singel 32

Open / ZA ZO  
Meer info p. 37

A EFNB za 10-17 u23

SCHELTEMA LEIDEN
Marktsteeg 1 Meer info p. 38

Open / Zo A EN�24

Vm. STEDELIJKE GASFABRIEK 
Papegaaisbolwerk 18 en 20 

Open / ZA ZO  
Meer info p. 39

ANIB 12-17 u25

Vm. SCHAKELSTATION 
Langegracht 70d Meer info p. 40

Open / ZA ZO AEN�26

A

A I

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

LEIDEN/10
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DE KROON
Langegracht 65 Meer info p. 41

Open / ZA zo A EN27

SINT JOSEPHKERK
Herensingel 3

Open / ZA zo

Meer info p. 42
28

HET GEBOUW
Arubapad 2 / Surinamestraat 195 Meer info p. 43

Open / ZA zo A EFN29

MOSKEE MIMAR SINAN 
Curaçaostraat 3

Open / ZO

Meer info p. 44
30

BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG
Groenesteeg 126 Meer info p. 45

Open / ZA zo ± A31

HET PESTHUIS
Pesthuislaan/ingang Plesmanlaan. De Buurt.

Open / ZA ZO

Meer info p. 46

± A I EN32

AL HIJRA MOSKEE 
Ter Haarplein 1-5 Meer info p. 47

Open / Za A E33

AIEB Zo 13-17

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDEN

± A IB Zo 13-16

Al Hijra Moskee. Foto: Sjoep de Jong

DE KEET
Rijnsburgerweg 35 Meer info p. 48

Open / Za ZO AINB 10-1634
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Wij houden ons aan de geldende coronamaatregelen 

vanuit de overheid. Houd voor de actuele stand van za-

ken onze website in de gaten en volg de aanwijzingen 

op van medewerkers in de panden. 

Actuele informatie vind je op onze website:
www.openmonumentendagenleiden.nl   

Voor actuele informatie over het coronavirus vanuit 

de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

coronavirus-covid-19.  

Het algemene informatienummer voor vragen over het 

coronavirus is 0800-1351.

mboRijnland. Foto: Mecanoo
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Dit onderwijsgebouw van mboRijnland is ontworpen door architectenbureau Mecanoo uit Delft en 

gerealiseerd in 2016. Op deze locatie zijn de leslokalen voor theorie en praktijkonderwijs voor de 

zorgopleidingen. Het onderwijsgebouw is gebouwd op een terrein dat bekend staat als Rijnlandblok. 

Naamgever van het Rijnlandblok is het hoogheemraadschap van Rijnland, dat in 1978 aan Breestraat 

46 en 48 een nieuw kantoorgebouw liet neerzetten. Voor het hoogheemraadschap was dit een logi-

sche plaats, schuin tegenover het oude Gemeenlandshuis (Breestraat 59). Voor het kantoor van het 

hoogheemraadschap werd het postkantoor gesloopt, dat daar tussen 1872 en 1918 gevestigd was. 

De nieuwbouw van 1978 betekende een oplossing voor het gebrek aan werkruimte van de dienst 

dat met de uitbreiding van taken en personeel in de 20e eeuw ontstond. Na 22 jaar voldeden beide 

locaties aan de Breestraat echter niet meer en verhuisde het hoogheemraadschap naar een nieuw 

hoofdkantoor in het Leiden Bio Science Park. Het gebouw werd afgebroken om plaats te maken voor 

het huidige onderwijsgebouw. Alleen een 18e-eeuwse woonhuisgevel en een laag bouwdeel aan de 

Boommarkt uit 1947 zijn behouden gebleven.

/ Informatiepunt en programmaboekjes Open Monumen-
tendagen Leiden / Informatie Historische Vereniging Oud 
Leiden (p.50) / Voor programma en laatste wijzigingen zie: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 10-17 u Z0 10-17 u

01
MBORIJNLAND
Breestraat 46-48, Boommarkt 

 Collectie: Erfgoed Leiden en omstreken, J. Goedeljee 1870 LEIDEN/13

… de steeg die vroeger langs het 

postkantoor liep nog steeds open-

baar toegankelijk is? Hij loopt nu 

dwars door het complex en wordt 

alleen ’s avonds afgesloten met een 

stalen hek waarin Leidse sleutels 

zijn verwerkt.

WIST JE DAT...

AN B

mboRijnland. Foto: Mecanoo



Het Leidse raadhuis aan de Breestraat groeide in de middeleeuwen uit tot een multifunctioneel ge-

bouw. Niet alleen zetelde hier het bestuur, er werd ook handelgedreven, vlees gekeurd en rechtge-

sproken. Na het beleg en ontzet van de stad in 1574 werd het stadhuis verbouwd en van een nieuwe 

gevel voorzien (1595-1597). Na de verwoestende brand van 1929 verrees achter de herstelde renais-

sancegevel aan de Breestraat een geheel nieuw bouwwerk. Het werd pas na de Tweede Wereldoorlog 

voltooid. De ontwerpers hielden zich ook bezig met de interieurafwerking. Vloerkleden, meubels en 

belettering werden zorgvuldig op elkaar afgestemd. Kostbare materialen als marmer en bijzondere 

tropische houtsoorten benadrukken het belang van het gebouw. Tegenwoordig is het stadhuis een 

plek waar inwoners, bestuurders en ambtenaren elkaar ontmoeten, samenwerken en grote gebeurte-

nissen vieren. Op dit moment wordt het stadhuis duurzaam verbouwd. Water uit de gracht wordt bij-

voorbeeld gebruikt voor koude- en warmteopslag waarmee het stadhuis in de winter wordt verwarmd 

en in de zomer gekoeld. De oorspronkelijk binnenhof van architect C.J. Blaauw wordt in ere hersteld 

en toegankelijk voor het publiek. Op de begane grond komt een grote openbare ontmoetingsruimte 

voor initiatieven vanuit de stad, zoals bijeenkomsten en tentoonstellingen. 

02
/ Pand in verbouwing, betreden op eigen risico / Stevig schoeisel 
aangeraden / Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren 
verplicht zie: www.openmonumentendagenleiden.nl / 

STADHUIS
Breestraat 94-96

Open ZA 12-17 u

LEIDEN/14 Artist impression: Office Winhov & Studio Linse

… de halve maantjes bovenop de gevel 

van het stadhuis verwijzen naar de 

leuze van de Watergeuzen die Leiden in 

1574 hebben ontzet: liever Turckx dan 

Paaps? In het Turkse Rijk kon je namelijk 

christen, jood of moslim zijn, zonder 

angst voor vervolging, zolang je maar 

belasting betaalde. Het is eigenlijk een 

pleidooi voor godsdienstige tolerantie.

WIST JE DAT...

A B



Leiden is in de 15e eeuw als eerste Hollandse stad in het bezit van een zogenoemd voorslag. Dit klok-

kenspel met 5 klokken werd in 1460 in de toren van het stadhuis gehangen. In 1670 kreeg Leiden een 

echt carillon, waarvan 28 klokken waren gegoten door de beroemde klokkengieters Hemony. Het ging 

echter bij de brand in 1929 verloren. In het oorspronkelijke (her)bouwplan van het stadhuis was geen 

nieuw carillon opgenomen. De Leidenaren wilden echter een klokkenspel en haalden zelf het geld op. 

In 1939 werd het nieuwe carillon opgehangen in het stadhuis. Helaas werd het carillon in de oorlog 

grotendeels door de bezetters gestolen. Er bleven slechts 4 klokken over. Eén daarvan was  de bour-

don van 6.500 kg die destijds was geschonken door de Leidse Studenten Vereniging Minerva. In 1951 

kreeg Leiden een nieuw klokkenspel dat betaald werd met geld van de oorlogsschadevergoeding en 

door de Leidenaren zelf. Het klokkenspel bevat 49 klokken, waarvan de grootste ruim 6.000 kg weegt. 

De klokken van het stadhuis vertellen een bewogen verhaal. Het carillon en de Leidenaren zijn onlos-

makelijk met elkaar verbonden. Na ruim een jaar onderhoud aan de 57 meter hoge stadhuistoren en 

het carillon klinken de stadhuisklokken weer als vanouds.  

/ Zaterdag 11 september om 10 uur luiden kerkklokken en 
carillons door het hele land eenzelfde lied als startschot van 
de 35e editie van Open Monumentendagen (p.58) / Toren niet 
toegankelijk / Onder voorbehoud in verband met restauratie / 

ZA Het carillon speelt (onder voorbehoud)  

03
CARILLON 
STADHUISTOREN 
Breestraat 94-96

Buro JP LEIDEN/15

… het carillon in Leiden bespeeld 

wordt door Levina Pors, de stads-

beiaardier? Zij nam zelf polshoog-

te bij klokkengieterij Koninklijke 

Eijsbout in Asten, waar de klokken 

en het klavier van Leiden zijn 

opgeknapt. 

WIST JE DAT...

K



Nadat de vermogende Leidenaar Cornelis van Tol in 1766 het huis van zijn buurman kon kopen, liet hij 

in 1768 op de plaats van beide huizen een royale nieuwe woning bouwen. Kosten noch moeite werden 

gespaard, wat al aan de buitenzijde te zien is aan de haast zonder voegen gemetselde voorgevel. Het 

interieur werd rijk gedecoreerd in de stijl van de late rococo waarin de eerste trekjes van het aanko-

mend classicisme al herkenbaar zijn. Het gebouw is een van de meest karakteristieke voorbeelden in 

Nederland voor deze overgangsperiode. Het stucwerk en de nog aanwezige wandbetimmeringen 

getuigen hiervan. In de gang zijn boven alle deuren reliëfs aangebracht in stucwerk met spelende 

kindertjes, ook wel putti genoemd. Ze amuseren zich met muziekinstrumenten, een vlieger en ver-

schillende dieren zoals een hondje, een papagaai en een geitje. Pronkstuk is het trappenhuis dat van 

bovenaf verlicht wordt via een lantaarn (glaskoepeltje). Na verschillende eigenaren kwam het huis in 

1858 in bezit van logementhouder Leendert Verhaaf. Hij vestigde er het internationaal vermaarde hotel 

Lion d’Or. Na het faillissement in 1918 werd het complete interieur verkocht, van tafels en bedden tot 

en met de betimmeringen en het behang. Een gedeelte hiervan werd aangekocht door Museum De 

Lakenhal (pand 23) en is daar nu nog te zien. Het huis werd vervolgens ingericht als kantoor. In 1965

werd het  eigendom van de gemeente Leiden. Tot in de jaren 90 was de Stadsbank hier gevestigd.

04
/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / Lift naar 2e etage / 
Zolderverdieping niet toegankelijk voor mensen die slecht ter 
been zijn / 

Vm. HOTEL LION D'OR 
Breestraat 24  

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/16 Foto: Saskia Leupen

… in hotel Lion d’Or vele hoge gasten 

gelogeerd en gedineerd hebben, 

waaronder prinses Marianne (dochter 

van koning Willem I) en de keizer en 

keizerin van Brazilië? 

WIST JE DAT...

± A



In 1903 opende het Leidse fi liaal van Vroom & Dreesmann op de hoek van de Maarsmansteeg. In 

de jaren daarna werden er meer aangrenzende panden tussen Aalmarkt en Breestraat opgekocht en 

breidde de winkel steeds verder uit. De zaken bleven voor de wind gaan en de winkelketen besloot 

een nieuw warenhuis te bouwen. Architect Jan van der Laan tekende voor het ontwerp. Op 1 oktober 

1936 gingen de deuren van de grote nieuwe winkel aan de Aalmarkt open voor publiek. 

Het fl inke hoogteverschil tussen de panden aan de Breestraat en die aan de Aalmarkt werd inventief 

opgelost door interne niveauverschillen. De etalageruiten, gescheiden door granieten zuilen, maak-

ten dat het geheel toch transparant oogde. Het monumentale trappenhuis met glas-in-lood dateert 

uit deze tijd en bevat gebrandschilderde ramen van de Limburgse glazenier Joep Nicolas. Het V&D-

complex omvat naast de door Van der Laan ontworpen gevel nog enkele gevels van de oorspronke-

lijke huizen aan de Breestraat. Het meest opvallende is die van het van oorsprong 17e-eeuwse huis 'In 

den Vergulden Turk' (zie p.60). Dit pand, waar destijds een café-restaurant was gevestigd, werd pas in

1962 na een verbouwing aan het warenhuis toegevoegd. Tot aan het faillissement in 2015 was de V&D

een begrip. Anno 2021 onderzoekt het Stadslab onder de naam Voor & Door Leiden nieuwe bestem-

mingen voor het gebouw die recht doen aan het verleden en de toekomst van de stad.  

/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht 
zie: www.openmonumentendagenleiden.nl / Zolderverdie-
ping niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn /

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

05
Vm. V&D-GEBOUW 
Ingang Breestraat 84-86

LEIDEN/17

… het warenhuis destijds wilde uitstralen 

dat het een winkel was voor het hele 

gezin? Dat is terug te vinden op de ge-

beeldhouwde reliëfs van ouders en kinde-

ren op de hoek van de Maarsmansteeg. 

WIST JE DAT...

A

Foto: Sjoep de Jong



De Pieterskerk Leiden bestaat dit jaar 900 jaar en is in die tijd uitgegroeid tot een monument voor 

iedereen. Middenin de dynamische stad Leiden hebben vele handen bijgedragen aan de groei van 

het kolossale gebouw en nog méér mensen voetstappen achtergelaten tussen de imposante pilaren. 

De oprichter van de eerste kapel was de gravin Petronilla van Saksen. Zij had als daadkrachtige vrouw 

grote invloed op de politiek van haar tijd: in het graafschap Holland en daarbuiten, tot diep in Europa. 

Met de groei van de stad, groeide de Pieterskerk Leiden mee. Eeuwenlang werd vaker wel aan uitbrei-

dingen gebouwd, dan niet: er moest genoeg ruimte zijn voor alle nieuwe stadsbewoners. Na het Leids 

Ontzet in 1574 werd de stad een belangrijke handels- en universiteitsstad die tot ver buiten Nederland 

bekend stond. Hierdoor kwamen nog veel meer mensen naar Leiden: Franstalige Hugenoten; weten-

schappers uit heel Europa; werkers en handelaren in de lakenindustrie uit Engeland en Vlaanderen 

Onder hen een metselaar uit Ieper: Pieter de Ring, die een getalenteerd schilder zou worden. Hij werd 

begraven in de Pieterskerk Leiden, net als bijvoorbeeld smeden, studenten, molenaars, professoren, 

abdissen en adel. Middenin de stad trok de Pieterskerk Leiden altijd veel bekijks. En bij belangrijke 

momenten keek heel de stad, het land en soms de wereld mee. Bijvoorbeeld bij de uitreiking van 

eredoctoraten aan Winston Churchill (1946) en Nelson Mandela (1999).
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/ Rondleidingen op reservering / Bezoek Kerkmeesterskamer op 
reservering / Beklimmen van de trans / Schommelen in het mid-
denschip / Bezoek De Huiskamer van Leiden /  Voor informatie 
en reserveren: www.pieterskerk.com / 

PIETERSKERK LEIDEN 
Ingang: Kloksteeg 16  

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/18 Foto: Claudia Claas

… in de Pieterskerk Leiden een fototen-

toonstelling De Verdwenen Stad te zien is, 

waarin je stadsfotografi e van de 19e-eeuwse 

fotograaf Jan Goedeljee kunt vergelijken 

met foto’s van het moderne Leiden? (p.57) 

WIST JE DAT...

A EFNK



Foto: Mike van Bemmelen



In de middeleeuwen behoorde het terrein van de Lokhorstkerk tot het Gravenhof, een omgracht tuin-

gebied met een voornaam huis waar in 1254 graaf Floris V werd geboren. Rond 1450 kwam het Gra-

venhof in bezit van Utrechtse adel, de familie Van Lockhorst (hier herinneren de namen Lokhorststraat 

en Lokhorstkerk nog aan). Na afbraak van het grafelijke huis, de verkaveling van het terrein en een 

gedeeltelijke demping van de Pieterskerkgracht kocht de Waterlandse Doopsgezinde Gemeente er 

enige percelen grond voor de bouw van een kerkzaal. Deze werd in 1648 voltooid. Aangezien de kerk 

niet tot de Hervormde Staatskerk behoorde, mocht er vanaf de straat geen kerkgebouw zichtbaar 

zijn. Maar een 'schuilkerk' werd gedoogd. Binnen het sobere interieur valt het monumentale orgel in 

rococostijl op. Het werd in 1774 voor deze kerk gebouwd door Johannes Mitterreither, Leids burger 

geïmmigreerd uit Zuid-Duitsland. De buskruitramp van 1807 ging ook de Lokhorstkerk niet ongemerkt 

voorbij. Het beschadigde orgel werd door Lambertus van Dam hersteld en uitgebreid met een bo-

venwerk met 2e klavier. Bij de neogotische interieurvernieuwing in 1860 kreeg het orgel zijn huidige 

plaats tegenover de kansel. In 1999 werd het in klankkleur en beschildering gerestaureerd naar de 

situatie van 1807. De Lokhorstkerk wordt sinds 1971 gebruikt door het doopsgezinde en remonstrantse 

samenwerkingsverband.
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/ Afwisselend rondleiding en muziekprogramma / Voor bezoe-
kersinformatie zie: www.openmonumentendagenleiden.nl /

LOKHORSTKERK 
Pieterskerkstraat 1

Open ZA 12-17 u  ZO 12-17 u

LEIDEN/20 Jacob Timmermans 1787. Collectie: Erfgoed Leiden en omstreken. 

… de onbebouwd gebleven kerktuin en 

een 14e-eeuwse gewelfkelder nog steeds 

herinneren aan het vroegere Gravenhof?   

WIST JE DAT...

± A NKB



Hier aan het Rapenburg stond ooit het 15e-eeuwse klooster Roma. In de 17e eeuw kocht aannemer 

Willem Wijmoth het oorspronkelijke hoofdgebouw van het klooster en bouwde er een aantal panden. 

Wijmoth hergebruikte delen van de kloosterbebouwing. In Rapenburg 49 zijn dat de kelder, herge-

bruikte delen van de eikenhouten kapconstructie en delen van de linker bouwmuur in voor- en ach-

terhuis. Het pand werd gebouwd met een diep voorhuis en een los achterhuis. Voor- en achterhuis 

werden verbonden met een gang langs een binnenplaats. Deze opzet heeft het huis nu nog, al zijn 

de indeling en afwerking in later tijd gemoderniseerd. In de 18e eeuw zijn ingrijpende verbouwingen 

doorgevoerd, met name zichtbaar in de betimmering van de voorkamers. Het huis kreeg toen een 

nieuwe deur en nieuwe vensters. Ook kwam er een nieuw centraal trappenhuis met een vaste trap in 

plaats van de 17e-eeuwse spiltrap. In de oorlogsjaren werd het pand verhuurd aan Carl Wilhelm Nor-

tier, emeritus zendingspredikant. Hij woonde er met zijn gezin. Hun dochter Jette hield een oorlogs-

dagboek bij dat een inkijkje geeft in het leven  van de bewoners van Rapenburg 49 in de jaren ’44-’45. 

In deze periode verbleven er op de zolder van het achterhuis regelmatig onderduikers. 

/ Particulier woonhuis / Houd rekening met privacy bewo-
ners / Kijk fi lmpje over restauratie door Burgy Bouwbedrijf: 
OMDLeiden-digitaal.nl / Alleen toegankelijk met rondleiding /
Reserveren verplicht: www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u
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WOONHUIS 
NA RESTAURATIE  
Rapenburg 49

LEIDEN/21

… in maart 1945 leden van het verzet vergaderden 

in een goed verborgen ruimte ofwel binnenkamer? 

De brandgang naar de Doelensteeg was een van de 

redenen waarom het huis voor dit soort overleg werd 

uitgezocht. Bij dreiging van een huiszoeking kon men 

dan snel en ongezien de benen nemen.

WIST JE DAT...

A

Foto: Sjoep de Jong



Het Academiegebouw is de voormalige kloosterkerk van de Witte Nonnen. Na de Reformatie kwam 

het gebouw vanaf 1581 in gebruik bij de Leidse universiteit. Het gebouw werd geschikt gemaakt voor 

colleges en ceremoniën, onder andere door de kerkruimte van een vloer te voorzien en zo te verdelen 

in 2 lagen. Verschillende uitbreidingen aan het gebouw volgden. In de eeuwen daarna werden de 

naastgelegen woonhuizen op de nummers 67-71 bij het Academiegebouw getrokken. De universiteit 

trok al snel na de oprichting beroemde geleerden aan. Deze grote namen zorgden er mede voor dat 

studenten vanuit heel Europa zich aan de universiteit inschreven. Als voertaal aan de universiteit gold 

van oudsher het Latijn. Zo kon iedereen met elkaar communiceren. De eerste vrouwelijke studenten 

werden pas in 1878 toegelaten. Maar de discussie of vrouwen eigenlijk wel geschikt waren om te stu-

deren zou nog heel lang duren. Velen meenden dat huwelijk en moederschap de natuurlijke bestem-

ming van de vrouw waren. Zo was rond de eeuwwisseling Leids hoogleraar prof. P.J. Blok sterk gekant 

tegen het toelaten van meisjes. Zijn argumenten: vrouwenhersens zijn ‘partijdig’ en niet ingericht op 

studeren en wetenschap, ze lopen het risico een manvrouw te worden en het is slecht voor hun ge-

zondheid. Tegenwoordig staan aan de Nederlandse universiteiten iets meer vrouwen dan mannen 

ingeschreven. In Leiden is het percentage vrouwelijke hoogleraren rond de 30%. 
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/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl  /

ACADEMIEGEBOUW 
Rapenburg 73

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/22 Foto: Marc de Haan

… in 2016 in de Senaatskamer van Universiteit Leiden 

een maand lang alleen portretten van vrouwelijke hoog-

leraren te zien waren? Initiatiefnemers Athena’s Angels 

wilden letterlijk en fi guurlijk meer ruimte voor vrouwen. 

WIST JE DAT...

A



Het moet een spannende dag geweest zijn voor de curatoren van de Leidse Universiteit. Op 

9 februari 1590 kregen zij toestemming om een ‘cruythoff’ aan te leggen op de ‘ledige plaetse’ achter 

het universiteitsgebouw. Destijds was het voor geneeskundestudenten van belang dat de beschikking 

hadden over een tuin, waarin zij geneeskrachtige kruiden konden kweken en bestuderen. Belangrijke 

voorwaarde bij de toestemming was dat de tuin een ‘Hortus publicus’ zou zijn. Iedereen die dat maar 

wilde, mocht de tuin bezoeken. Over een tijdsspanne van meer 400 jaar heeft de Hortus botanicus 

Leiden planten van over de hele wereld bijeengebracht voor onderzoek en onderwijs en om bezoekers 

in contact te brengen met de enorme soortenrijkdom van de plantenwereld. Hoe de Hortus aan al de 

planten in zijn collectie is gekomen, is in veel gevallen niet precies meer bekend. Een deel ervan zou 

tegenwoordig echter niet meer verzameld kunnen worden zoals men dat vroeger deed. Tegenwoordig 

gelden er strengere regels ter bescherming van de lokale biodiversiteit. Daarnaast zijn we ons steeds 

meer bewust dat de westerse verzamelwoede en nieuwsgierigheid van destijds voor de oorspronke-

lijke bewoners van de gebieden waar het materiaal vandaan komt niet altijd positieve gevolgen heeft 

gehad. Want laten we eerlijk wezen: zij zullen dat materiaal niet altijd bewust en vrijwillig hebben 

afgestaan.

/ Open Monumentendagen Kidsactiviteiten za en zo 12-16 u 
(p.52) / Stempelpost KidsGidsroute / Voor bezoekersinforma-
tie zie: www.openmonumentendagenleiden.nl /

Open ZA 10-18 u  ZO 10-18 u
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HORTUS BOTANICUS 
Rapenburg 73

LEIDEN/23

… de Hortus tegenwoordig in zijn in-

formatievoorziening naar het publiek 

meer rekening probeert te houden 

met de manier waarop de planten in 

hun collectie zijn verzameld en hoe 

de hedendaagse samenleving heeft 

geprofi teerd van de plantenkennis 

die vaak tegelijk met de planten zelf 

is mee verzameld? 

WIST JE DAT...

A EFNB

Foto: Ralph Reniers 



Het huisje gelegen aan de 5e Binnenvestgracht werd in 1588 gebouwd op het terrein van het voorma-

lige Cellebroedersklooster. De broeders van deze orde moesten in 1576 het klooster verlaten waarna 

het complex gebruikt werd als studentenhuisvesting voor theologiestudenten van de kersverse univer-

siteit. Op een plattegrond uit 1589 door stadslandmeter Van Dulmanhorst, gemaakt bij de verkoop en 

herinrichting van het voormalige kloosterterrein, werd het huis nog aangeduid als pesthuis. Het bood 

als zodanig onderdak aan enkele patiënten of mogelijk aan verplegers in quarantaine. De indeling 

van het huis was spiegelbeeldig en bestond uit 2 kamerwoningen met elk een gang. Hiervan had de 

zuidelijke woning ook een kelder en kon via de trap in de gang de zolder worden bereikt. 

Al vrij snel na de bouw lijkt het huis met een verdieping en een steekkap aan de achterzijde te zijn 

vergroot. Vervolgens werd het noordelijke deel aan het begin van de 17de eeuw verder uitgebreid met 

een los achterhuis van 2 bouwlagen en een zadeldak. Tussen beide bevond zich een gang en kleine 

binnenplaats met traptoren. In 1620 werd tegen het achterhuis een nieuw huis gebouwd met een ge-

vel in maniëristische stijl. Om dit gebouw ook met het zuidelijk deel van het huis te verbinden, werd 

vervolgens in de 18e eeuw een nieuwe gang gebouwd. In 1988 is het huis weer losgekoppeld van het 

achtergelegen grotere huis dat dwars op de gracht staat. 
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/ Pand in verbouwing / Betreden op eigen risico / Stevig 
schoeisel aangeraden / Alleen toegankelijk met rondleiding /
Reserveren verplicht: www.openmonumentendagenleiden.nl /

WOONHUIS 
IN VERBOUWING
5e Binnenvestgracht 7

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/24 Foto: Saskia Leupen

… in de gevel zogenoemde metseltekens 

zijn aangebracht? Door het gebruik van 

verglaasde, grijze stenen die door hun kleur 

afwijken van de rest van het mestelwerk zijn 

een hart en een kruis of anker te herkennen.  

WIST JE DAT...

A



Persoonlijke ontwikkeling, geestelijke verheffi ng, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Dat zijn 

de kernwaarden van de vrijmetselaren. Hun orde is sinds de 18e eeuw wereldwijd actief. In 1757 ont-

stond de Leidse loge La Vertu die in eerste instantie bijeenkwam op verschillende locaties in Leiden. 

In 1872 kochten de leden de panden aan Steenschuur 4 en 6 als onderkomen voor hun bijeenkomsten. 

Ze lieten een nieuwe voorgevel optrekken. Het ronde raam boven in de gevel toont een passer en 

een winkelhaak, eeuwenlang symbolen van de vrijmetselarij. In de zogenoemde Werkplaats op de 

1e verdieping vinden de samenkomsten plaats. Deze zaal uit 1950 is ontworpen door de toenmalige 

gemeentearchitect Jan Neysingh. Het oorspronkelijke interieur uit 1872 werd tijdens de Tweede We-

reldoorlog in beslag genomen.. Dankzij ingenieuze uitsparingen in het plafond van de zaal lijkt het als 

het donker is in de zaal of er veel sterren fonkelen. In de in 2019 gerenoveerde tuinzaal op de begane 

grond worden lezingen gegeven en gebruikt men gezamenlijk de maaltijd. De vrijmetselaren staan 

voor een levenshouding met respect voor alle levensbeschouwelijke stromingen zonder dogma’s. Zij 

hebben eigen rituelen en (bouw)symbolen. Iedereen kan vrijmetselaar worden ongeacht religie. Je 

hoeft er niet voor gevraagd te worden. Wel zijn er diverse gesprekken waarin wederzijds bekeken 

wordt of de vrijmetselarij biedt wat men zoekt. 

/ Voor bezoekersinformatie zie: www.openmonumentenda-
genleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u
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VRIJMETSELAARSLOGE
Steenschuur 6

LEIDEN/25

… de vrijmetselaren vroeger vaak 

vervolgd werden vanwege hun 

levensovertuiging? Aan het begin 

van de Tweede Wereldoorlog werd 

het gebouw door de Duitse bezetter 

geconfi squeerd en vooraanstaande 

leden gevangengenomen. 

WIST JE DAT...

A E

Foto: Sjoep de Jong



Tussen de wortels van een oude plataan, die deel uit maakt van de oorspronkelijke aanplant van het 

park aan het Plantsoen, is sinds 19 juli 2020 een kabouterhuisje te vinden. Kabouter Elmer heeft de 

boom waarin hij zijn huis heeft gebouwd zorgvuldig uitgekozen. Het is namelijk een 189 jaar oude 

plataan (Platanus hispanica). Naast de voordeur van het huisje prijkt een rood-wit gemeentelijk mo-

numentenschildje. Elmer is trots, want zijn zorgvuldig uitgekozen huisje in de monumentale boom 

ligt in het als gemeentelijk monument aangewezen park Plantsoen, dat als zodanig is geregistreerd 

in het Erfgoedregister van Leiden onder nummer 1024. Het boomhuisje zelf is terug te vinden als mo-

numentaal object onder nummer 1024x. Naast 1608 gemeentelijke monumenten zijn er in Leiden ook 

1241 rijksmonumenten. Vaak zijn deze monumenten al aangewezen in de vorige eeuw. Toen moest 

een gebouw of woning in ieder geval 50 jaar oud zijn, maar die grens is tegenwoordig losgelaten. Veel 

gemeentelijke monumenten hebben in Leiden, net als het huisje van Elmer, een rood-wit schildje met 

Leidse sleutels. Ze worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente. Voor rijksmonumenten (te herkennen aan oranje-witte rijksmonumentenschildjes) gebeurt 

dit door de minister van OCW op grond van de Erfgoedwet. De bescherming van een gemeentelijk of 

rijksmonument is gelijkwaardig en betreft altijd het gehele gebouw, zowel van buiten als van binnen. 
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/ Maakt deel uit van Singelparkroute / Zie: www.singelpark.nl /  
Voor erfgoedregister: www.erfgoedleiden.nl/collecties/erfgoed-
register /  

HUISJE VAN ELMER   
Plantsoen, ter hoogte van nr. 11

Open dagelijks

LEIDEN/26 Foto: Saskia Leupen

… veel Nederlandse gemeenten 

een eigen monumentenschildje ont-

worpen hebben voor gemeentelijke 

monumenten? Die schildjes hebben 

vaak eenzelfde patroon als het 

bekende blauw-witte schildje voor 

internationale monumenten, maar 

dan in de gemeentekleuren.  

WIST JE DAT...

AF



Het Plantsoen maakt als stadspark deel uit van het Singelpark, het kilometerslange, aaneengescha-

kelde park langs de vestwallen en singels van de monumentale binnenstad. In 1830 besloot het ge-

meentebestuur het bolwerk gelegen tussen de Hogewoerdspoort en de Zijdgracht, nu Korevaarstraat, 

af te laten graven en op die plaats een wandelpark aan te leggen. Er was in die tijd veel werkloosheid 

in Leiden dus de aanleg van een park was meteen een werkgelegenheidsproject. Aanvankelijk werd 

de bekende tuin- en landschapsarchitect Zocher benaderd. Maar zijn plan bleek te kostbaar. Stads-

architect Salomon van der Pauw kwam met een realistischer ontwerp en begroting. Zijn plan bleek 

uitvoerbaar en er werden 66 werklozen uitgekozen, die voor een dubbeltje per dag aan de slag gingen. 

Vanaf de feestelijke openstelling in 1836 is het Plantsoen als wandelpark in gebruik. Het park was aan-

vankelijk omheind. Een parkwachter opende en sloot dagelijks de toegangshekken. Toen in 1860 de 

Hogewoerdspoort werd afgebroken, kon het park verder uitbreiden richting de Plantage. Dit deel van 

de stad werd destijds nog gescheiden door de toen nog bestaande gracht het Levendaal. Een rustiek 

bruggetje verbond beide parkdelen. In 1880 werd de Binnenvestgracht gedempt en in de jaren daarop 

verrezen rijen herenhuizen langs het Plantsoen. In 1997 werd het Plantsoen gemeentelijk monument.  

/ Maakt deel uit van Singelparkroute / De totale route is ca. 
6,5 km lang en is niet bij alle bruggen rolstoeltoegankelijk / 
Zie: www.singelpark.nl en www.hetplantsoen.nl / 

Open dagelijks
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PLANTSOEN 
EN SINGELPARK 
Plantsoen en Singelpark

LEIDEN/27

... dat er in het Plantsoen ooit een 

muziektent en een zwanenbassin met 

koepeltje en zwanenhok was? Tegen-

woordig herinnert alleen de volière 

(1867) nog aan de oorspronkelijke 

'stoffering' van het park. 

WIST JE DAT...

AF

 Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken, J. Goedeljee 



Sunny Home, het groene huis met de rode kozijnen, is in Leiden vooral bekend als woonhuis van 

de onlangs overleden schrijver Maarten Biesheuvel. Het huis is een gemeentelijk monument. Een 

status die het huis niet verkreeg op grond van zijn literaire bewoner, maar omdat het huis volledig in 

hout uitgevoerd is, een zeldzaamheid in Leiden. Het huisje is in 1920 gebouwd op gemeentegrond. 

Opdrachtgever was Esther Maria Versteegen-Juta. De familie Juta was bekend in Leiden. Vader Her-

man Cornelis Juta (1843-1908) had veel voor de stad betekend onder meer vanwege zijn bestuurlijke 

functies als raadslid en wethouder. De raad keurde in mei 1920 het bouwvoorstel goed. En al op 21 

december dat jaar liet Esther Juta zich er met haar 2 kinderen inschrijven. Vermoedelijk heeft het huis 

meteen vanaf het begin al de naam ‘Sunny Home’ gehad. Zo’n naam was handig voor bezoekers om 

het huis te vinden, de straten waren pas aangelegd en hadden splinternieuwe straatnamen en nog 

weinig bebouwing. Esther woonde zeker tot 1960 in het huis. Na de Juta’s heeft het huis nog 3 andere 

bewoners gekend, waaronder de Biesheuvels. Maarten en zijn echtgenote Eva overleden kort na 

elkaar en lieten het huisje in zwaar verwaarloosde staat achter. De huidige eigenaren laten het huisje 

opknappen met behoud van de schilderachtige sfeer.  
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SUNNY HOME   
Kernstraat 9

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/28 Foto: LEK® makelaars

… er kleuronderzoek is gedaan  om 

te onderzoeken wat de oorspronke-

lijke kleuren van het huisje waren? 

Het kleurpalet uit begin jaren ’20 

was donkergroen met bruin-rood, 

voor die tijd niet ongebruikelijk.  

WIST JE DAT...

± A IN



Dit historische complex van graanpakhuizen staat al 6 eeuwen in het teken van kerkelijke barmhartig-

heid. Namen als Barbaragasthuis, De Minnepot, Huiszittenhuis, Armenbakkerij en Soephuis vertellen 

ons over de verschillende vormen van hulp in de loop der tijd. De 2 ovens in de ovenruimte dateren uit 

de 16e en het begin van de 20e eeuw. Hier werd het brood gebakken voor de armen van Leiden dat ze 

op vertoon van een broodpenning konden afhalen. Deze penning werd uitgereikt na verplichte deel-

name aan de kerkdienst in de Bethlehemskerk, de armenkerk aan de Lammermarkt. In de pronkkamer, 

de Goemoerskamer, staat een imposante schouw uit 1682, met een kleurrijke schildering van Het Laat-

ste Oordeel. Deze Goemoers (samentrekking van Goede Moeders) was het in de 16e eeuw opgerichte 

College van Vrouwen-Kraammoeders, dat arme zwangere vrouwen ondersteunde. Ze lieten naaisters 

hemden en roode luuren (=luiers) maken en beloonden kraamloopsters (kraamverzorgsters) voor hun 

goede zorg. Dit eeuwenoude College helpt aanstaande moeders nog steeds. Nu met babypakketten 

en benodigdheden voor de babykamer. Diaconaal Centrum De Bakkerij biedt tegenwoordig onderdak 

aan vele organisaties en projecten die zich inzetten voor dak- en thuislozen, vluchtelingen, ex-gedeti-

neerden en bijvoorbeeld de Voedselbank. 

/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u
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DIACONAAL 
CENTRUM DE BAKKERIJ 
Oude Rij n 44

LEIDEN/29

… De Bakkerij tegenwoordig onderdak 

biedt aan organisaties als Amnesty Internati-

onal, Humanitas, Vluchtelingenwerk en vele 

andere lokale organisaties? Zo worden de 

oude idealen van charitas en barmhartigheid 

nog dagelijks in de praktijk gebracht. 

WIST JE DAT...

A

Foto: Sjoep de Jong



Bijna 400 jaar lang, van 1583 tot 1961, bood dit complex een thuis voor wezen. De boven de poort 

uitgebeelde kinderen kijken op naar een wat groot uitgevallen duif. De duif staat  symbool voor de 

Heilige Geest, naar wie de instelling was genoemd. Deze betekenis van de duif gaat terug op een 

passage in de Bijbel. Hierin getuigt Johannes de Doper hoe hij tijdens de doop van Jezus in de 

Jordaan de Heilige Geest in de gedaante van een duif uit de hemel op hem zag neerdalen. In de 

18e-eeuwse regentenkamer van het weeshuis komen we de duif weer tegen: onder andere op het 

schilderij waarop voormalig weesjongen en schilder Jacob van der Sluys zijn dank betuigt aan het 

weeshuis (1684). In het stucwerk boven de schouw is een pelikaan te zien. Volgens de overlevering 

voedde de moeder pelikaan haar kinderen met haar eigen bloed. Niet voor niets is de pelikaan het 

symbool van de Nederlandse bloedbanken. Het weeshuiscomplex is in de loop van de tijd verschil-

lende keren verbouwd en aangepast. Tegenwoordig wordt het beheerd door de Stichting Utopa en 

biedt het onderdak aan het Kinderrechtenhuis.

17
/ Tentoonstelling 'De wezen spreken' / Regentenkamer 1e 
verdieping niet rolstoeltoegankelijk / Alleen toegankelijk met 
rondleiding / Reserveren verplicht: www.openmonumentenda-
genleiden.nl / 

HEILIGE GEEST- OF ARME 
WEES- EN KINDERHUIS
Hooglandse Kerkgracht 17A

Open ZA 12-17 u

LEIDEN/30 Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

… in het Heilige Geest- of Arme 

Wees- en Kinderhuis tegenwoordig 

het Kinderrechtenhuis is gevestigd 

dat opkomt voor de rechten van het 

kind overal ter wereld?  

WIST JE DAT...

± A F



LEIDEN/31Foto: Sjoep de Jong



Leiden was rond 1600 een stad in opkomst. De economische bloei en de nieuwe universiteit trokken 

veel immigranten aan, waaronder Scandinaviërs en Duitsers. Deze aanhangers van het Lutheranisme 

wilden in 1617 een eigen kerk laten bouwen. Dat werd door de protestantse overheid oogluikend 

toegestaan zolang de gebouwen niet opvielen. De kerk aan de Hooglandse Kerkgracht werd daarom 

verborgen achter enkele huizen, als schuilkerk. In de 19e eeuw zijn de huizen voor de kerk gesloopt. 

Architect Schaap ontwierp in 1888 een nieuwe gevel voor de kerk en rechts naast de kerk de pastorie 

met zijn witgepleisterde voorgevel in (Engelse) neogotische stijl (pand 19). De indeling van de kerk 

met de brede middenbeuk en smalle zijbeuken bleef gehandhaafd en is sober en licht. Op een aantal 

plekken in de kerk zijn lutherse symbolen te zien, zoals de zwaan en de zogenaamde lutherse roos. 

Bijzonder zijn de 9 paneelschilderingen uit 1640 van Joris van Schooten, opgenomen in de balustrade 

van de westelijke galerij boven de entree. In tegenstelling tot Calvijn was Luther van mening dat kunst 

in kerk en eredienst zeker een plaats kon hebben. Oorspronkelijk hingen er nog meer schilderijen in 

de kerk. Barent Fabritius kreeg in 1660 de opdracht enkele Bijbelse gelijkenissen te verbeelden voor 

de oostelijke galerij. De lutherse gemeente verkocht deze schilderijen in de 19e eeuw. Van de schil-

derijen bevinden zich er 3 in het Rijksmuseum.

18
/ Monument voor herbestemming / Alleen toegankelijk met 
rondleiding / Reserveren verplicht: www.openmonumentenda-
genleiden.nl / 

Vm. LUTHERSE KERK   
Hooglandse Kerkgracht 26

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/32

… de weesjongens uit het voorma-

lige Lutherse weeshuis gelegen aan 

de Middelweg, via een deur achterin 

de kerk onder het orgel binnenkwa-

men voor de dienst? 

WIST JE DAT...

± A

Foto: Sjoep de Jong



De lutherse kerk werd in 1618 als schuilkerk gebouwd achter enkele woningen aan de Hooglandse 

Kerkgracht. Op de plek van wat nu nummer 28 is, heeft lange tijd parallel aan de straat een zogenoemd 

langshuis gestaan. Dit langshuis werd in 1635 eigendom van de kerkgemeenschap. Sindsdien staat 

het in de archieven als pastorie. In 1861 werd de voormalige pastorie, rechts naast de lutherse kerk 

afgebroken. De bekende Leidse architect J.W. Schaap ontwierp een nieuw gebouw op deze plaats. 

Aanvankelijk zou hier de kosterswoning verrijzen, maar spoedig werd besloten tot een consistorie met 

catechisatieruimte, oorspronkelijk ontworpen als kamer en suite. De zolder van de consistorie was in 

eerste instantie niet in gebruik en ook niet van binnenuit te bereiken. Een trap kwam er pas in 1969 toen 

men besloot de zolder te gaan gebruiken voor jongerenbijeenkomsten. Daarbij werden verschillende 

aanpassingen gedaan aan de voorgevel en werd het interieur op de begane grond vernieuwd. Met de 

inrichting van de zolderruimte werden ook de vensters in de voorgevel geheel vernieuwd. Tijdens de 

restauratie kwamen nog oude details tevoorschijn zoals een gietijzeren ventilatierooster in het plafond 

en sporen van middeleeuwse bebouwing in de zijmuren. De consistorie is onlangs tot woonhuis ver-

bouwd. Daarbij zijn originele details uit 1861 bewaard gebleven. 

/ Particulier woonhuis / Houd rekening met privacy bewoners 
/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u

19
Vm. CONSISTORIE 
VAN DE LUTHERSE KERK 
Hooglandse Kerkgracht 28

LEIDEN/33

… stadsarchitect J.W. Schaap (1813-

1887), hoofddocent  was aan de 

Leidse bouwkundige opleiding, de 

MSG. Hier gaf hij les aan architecten 

W.C. Mulder (p.34), H.J. Jesse (zie 

tekst Oegstgeest over Jesse op p.94) 

en de gebroeders Van der Heijden.  

WIST JE DAT...

Foto: Saskia Leupen

A



In 1818 kwamen bejaarden te wonen in het Oudeliedenhuis (voluit: het Gereformeerd Minne- of arme 

Oude Mannen- en Vrouwenhuis) aan de Herengracht 33-35. Het gebouw was was voor die tijd een 

fabrieksgebouw van de fi rma Krantz. In de loop van de tijd voldeed het gebouw niet meer en werd het 

tijd voor iets nieuws. Daarom kreeg in de jaren 80 van de 19e eeuw de Leidse architect W.C. Mulder 

(1850-1920) de opdracht voor nieuwbouw op dezelfde plek. Mulder was actief in besturen van wo-

ningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, kerkelijke organisaties en verbanden als de vrijmetselarij 

(zie pand 12) en de Nederlandse Handelsmaatschappij. Hij ontwierp een gebouw in eclectische stijl, 

met elementen ontleend aan verschillende bouwstijlen. In 1886 konden de bewoners hun intrek ne-

men in het nieuwe gebouw, dat opgedeeld was in een afzonderlijk gedeelte voor mannen (ingang in 

het midden) en een gedeelte voor vrouwen (ingang aan de rechterkant, Herengracht 33). Het gebouw 

voldeed geheel aan de eisen, het had een voorname gevel en was voorzien van centrale verwarming.  

In 1992 is het Oudeliedenhuis verbouwd tot woningen voor studenten. Het gebouw was inmiddels 

een monument. De buitenkant bleef zoals het was. Ook binnen zijn er nog oorspronkelijke gedeelten, 

zoals de centrale keuken en het trappenhuis. De kamer links van de ingang is nu in gebruik als fusie, 

Leids studenten jargon voor gezamenlijke woonkamer. 

20
/ Voor bezoekersinformatie zie: www.openmonumentendagen-
leiden.nl /

Vm. OUDELIEDENHUIS  
Herengracht 33-35 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/34

… de eerste bewoners afkomstig uit 

het Oudeliedenhuis aan de Middel-

weg in 1818 per schuit werden over-

gebracht naar hun nieuwe behuizing 

aan de Herengracht? 

WIST JE DAT...

± AI

Foto: Sjoep de Jong



Dit deel van de Apothekersdijk is tot stand gekomen bij een stadsuitleg in het midden van de 14e 

eeuw. Of dit huis ook zo ver teruggaat is niet bekend. Eind 16e eeuw was er sprake van een klein huis. 

Mogelijk hoorde de kelder met kruisgewelven daarbij. Begin 17e eeuw werd het huidige huis gebouwd 

door meestertimmerman Jan Corstantsz. Hij bezat al verschillende huizen hierachter aan de Haarlem-

merstraat. De hoofdopzet van het huis met  een voorhuis aan de straat en een zogenoemd zomerhuis 

daarachter, dateert uit die tijd. In het voorhuis stond oorspronkelijk een spiltrap. Het deel ervan op de 

begane grond is in de 18e eeuw verwijderd.  Door het voorhuis en langs het zomerhuis werd in de 18e 

eeuw een gang gemaakt en in de voorgevel kwam een nieuwe pui. Verschillende kleine verbouwingen 

vonden plaats in de late 18e, 19e en 20e eeuw. In 1933 werd het huis omgevormd tot sportschool met 

onder meer een bokslokaal op de begane grond en massage- en gymnastiekruimten op de verdie-

ping. Het pand bevat nog bijzonder veel authentieke details, maar is in de loop der eeuwen helaas 

slecht onderhouden. Op dit moment wordt het huis gerestaureerd. De aannemer zet alles op alles 

om zoveel mogelijk historische details en materialen te behouden. Zo is er recentelijk een kostbaar 

fragment van 17e-eeuws goudleerbehang tevoorschijn gekomen. 

/ Pand in verbouwing / Betreden op eigen risico / Stevig 
schoeisel aangeraden / Alleen toegankelijk met rondleiding / 
Reserveren verplicht: www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

21
WOONHUIS 
IN VERBOUWING
Apothekersdij k 15

LEIDEN/35

… tussen de balken van de 1e verdie-

ping nog het zogenoemde spreidsel 

zit?  Dit zijn fl interdunne plankjes van 

eikenhout aangebracht tussen de moer-

balken om te voorkomen dat het stof 

door de zoldering naar beneden viel. 

WIST JE DAT...

A I

Goudleerbehang. 
Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken



De entree van Rijksmuseum Boerhaave doet niet vermoeden dat erachter een eeuwenoud monument 

ligt. Een binnentuin, oude kloostergangen en voormalige ziekenzalen nemen je mee naar vervlogen 

tijden. Op het terrein van Rijksmuseum Boerhaave stond van 1414 tot 1572 het Sint Caeciliaklooster. 

Het gebouw deed ook dienst als stedelijk pest- en dolhuis en later als St. Caeciliagasthuis, met aparte 

verpleegzalen voor mannen en voor vrouwen. Rijksmuseum Boerhaave is hier sinds 1991 gevestigd. 

In het museum ontdek je de wereld van wetenschap en geneeskunde. Op de 1e etage (nu zaal Grote 

Vragen) werden in 1598 de ziekenzalen gebouwd. Hier waren oorspronkelijke de kapel en woonruim-

ten van het Caeciliaklooster. Bij de verbouwing tot ziekenzalen werden de nieuwste medische inzich-

ten van die tijd gebruikt. Omdat men dacht dat de oorzaak van de pest vuile lucht was, bouwde men 

aan beide zijden ramen die meestal open stonden voor de doorluchting. Rond 1720 gaf de naamge-

ver van het museum, Herman Boerhaave, in diezelfde ruimte onderwijs aan het ziekbed. Medische 

studenten kwamen vanuit heel Europa naar Leiden voor zijn praktijklessen. Het Caeciliagasthuis was 

het eerste academische ziekenhuis van Leiden en als zodanig een voorloper van het huidig Leids Uni-

versitair Medisch Centrum (LUMC). Rijksmuseum Boerhaave is in 2017 helemaal opnieuw ingericht. In 

2019 werd het uitgeroepen tot Europees Museum van het Jaar. 

22
/ Reserveer online vooraf aan je bezoek gratis een ticket via: 
www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-doen/omd2021/ /
Expositie Besmet / Rondleidingen / Kinderactiviteiten / Zo 15 u: 
Lezing over pesthuizen door ir. Jan Dröge (p.56) /

RIJKSMUSEUM 
BOERHAAVE 
Lange St. Agnietenstraat 10

Open ZA 10-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/36

… pestdokters in de 17e 

eeuw een soort snavelmasker 

droegen? In de snavel van 

het masker zaten kruiden die 

moesten beschermen tegen 

de kwaadaardige walmen 

van de pest. Een mondkapje 

avant-la-lettre.

WIST JE DAT...

Collectie: Rijksmuseum Boerhaave

A EFNB



WIST JE DAT...

Museum De Lakenhal is het stadsmuseum voor kunst en geschiedenis van Leiden. Het museum is ge-

vestigd in de voormalige Laecken-Halle: een 17e-eeuws stadspaleis, ooit het bruisende centrum van 

de Leidse lakenhandel. Laken is een wollen stof die eerst wordt geweven en vervolgens vervilt. De ver-

schillende fasen in het productieproces zijn verbeeld in reliëfs op de voorgevel. Hier kwamen de gou-

verneurs en staalmeesters van de lakennijverheid en -handel bijeen. De handelaren leverden de balen 

stof af op het voorplein, waar ze door de staalmeesters werden gekeurd. De balen kregen een loden 

zegel als waarmerk. Deze lakenloodjes zijn over de hele wereld teruggevonden. Het rijksmonument 

uit 1641 van architect Arent van ’s-Gravesande behoort tot de mooiste voorbeelden van het Hollandse 

classicisme. Door het verval van de textielnijverheid in Leiden verloor de lakenhal zijn oorspronkelijke 

functie. In 1874 opende het als museum. Het publiek kon er dagelijks naar binnen voor slechts 10 

cent per persoon. Op zondag was de toegang gratis. Dat geldt nog altijd voor de Leidse feestdag 

op 3 oktober. Museum De Lakenhal beheert ruim 23.000 collectiestukken die de basis vormen voor 

tentoonstellingen over beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis. In juni 2019 heropende het 

museum na een grondige verbouwing en restauratie van bijna 3 jaar. Museum De Lakenhal bestaat 

tegenwoordig uit 4 met elkaar verbonden gebouwen, allemaal uit een ander tijdperk. 

/ Reserveer online vooraf aan je bezoek gratis een ticket via: 
www.lakenhal.nl / Open Atelier / Familierondleidingen ook in 
gebarentaal (p.55) / 

Open ZA 10-17 u  ZO 10-17 u

23
MUSEUM 
DE LAKENHAL 
Oude Singel 32

LEIDEN/37

... het eerste portret van De Lakenhal is gemaakt 

door een vrouwelijke kunstenaar? Susanna van 

Steenwijck-Gaspoel maakte kort na de opening 

van De Lakenhal dit grote schilderij. 

WIST JE DAT...

Gezicht op de Lakenhal te Leiden, 1642. Collectie: Museum De Lakenhal

A EFNB



Op de gevel van deze voormalige fabriek staat de naam J. Scheltema Janszn. Deze Jacobus Schel-

tema kocht hier in 1822 een huis met erf en begon midden in een woonwijk een dekenfabriek. Toen hij 

in 1833 luidruchtige stoommachines introduceerde om zijn werktuigen aan te drijven, leidde dat tot 

protesten van buurtbewoners. De stoommachines vervingen de oorspronkelijke paardenmolens. On-

danks het buurtprotest groeide het bedrijf uit tot een groot complex. Ook de voormalige trasfabriek 

(tegels en dakpannen) aan de andere kant van de Marktsteeg werd erbij getrokken. Een loopbrug ver-

bond de panden met elkaar. De eerste 50 jaar ging het de dekenfabriek voor de wind. In 1854 werkten 

er bijna 100 mensen, die beter verdienden dan bij de concurrentie. Eind 19e eeuw raakte het bedrijf 

achterop. Een parlementaire enquête naar de werkomstandigheden bij Leidse bedrijven maakte dui-

delijk dat de arbeiders relatief weinig verdienden. Regen, wind en sneeuw kwamen door de kieren 

het gebouw binnen en het was er te donker. Er volgde een grote renovatie in opdracht van de nieuwe 

eigenaar, Cornelis Wassenaar. Het nieuwe gebouw kreeg veel grote ramen en enkele jaren later werd 

de huidige pronkgevel tegen het pand geplaatst. In 1958 viel het doek voor de fabriek. Firma De 

Nobel kocht de gebouwen en vestigde er een handel in lompen en oude metalen. Bij de restauratie 

begin deze eeuw is het oorspronkelijke fabriekskarakter zoveel mogelijk bewaard gebleven.  

24
/ Foto-expositie Patricia Nauta (p.57) / Voor bezoekersinforma-

tie zie: www.openmonumentendagenleiden.nl /

SCHELTEMA LEIDEN
Marktsteeg 1

Open ZO 10-17 u

LEIDEN/38

… theatergroep Domino in dit culturele 

centrum zijn repetitieruimtes heeft? 

Domino bestaat uit acteurs en actrices 

met een beperking. Ook Muziektheater 

De Veenfabriek heeft hier zijn thuisbasis.  

WIST JE DAT...

De spelers van Domino in de Marktsteeg. Foto: Patricia Nauta

A EN



In 1845 besloot Leiden gas te gaan produceren en voor het gas een leidingennet aan te leggen. Tot 

de overschakeling op aardgas in 1967, meer dan 100 jaar later, zou de stad steenkolengas blijven 

produceren in het gebied tussen de Maresingel en de Langegracht. Deze industriële monumenten in 

neorenaissance stijl herinneren aan deze periode. Het kleinste gebouw is het regulateursgebouw, in 

1902 ontworpen op een T-vormige plattegrond. Oorspronkelijk zaten er maar liefst 5 dubbele deuren 

in de gevels. Die zorgden ervoor dat de kolen zo effi ciënt mogelijk werden doorgevoerd. Karakteris-

tiek aan dit pand zijn de 2 hoge hallen met een rijk gedecoreerde steekbalkenconstructie. Een van de 

kappen is nog in originele staat. Het andere gebouw is het ketelhuis van de watergasfabriek uit 1905.

Dit bestond uit verschillende ruimtes die allemaal een rol speelden in het productieproces. Zowel in 

het kantoor van de gasmeester als in de machinekamer zijn nog verschillende originele decoratieve 

elementen in Jugendstil te vinden. De fabrieksschoorsteen en de 2 gashouders zijn vermoedelijk rond 

1948 gesloopt. Het regulateursgebouw en het ketelhuis liggen op de route van het Singelpark van 

Leiden. Onderdeel hiervan is het Energiepark tussen de Langegracht en de Maresingel. Dit gebied 

is momenteel volop in ontwikkeling. Allebei de gebouwen krijgen in de plannen een nieuwe functie.

/ Monument in transitie / Expositie hedendaagse Leidse kunst 
(p.57) / Voor bezoekersinformatie: www.openmonumenten-
dagenleiden.nl /

Open ZA 12-17 u  ZO 12-17 u

25
Vm. STEDELIJKE 
GASFABRIEK   
Papegaaisbolwerk 18 en 20

LEIDEN/39

… de elektriciteitsfabriek ook de stroom leverde 

voor de trams in Leiden én de trams naar Katwijk, 

Noordwijk en, deels, Den Haag?

WIST JE DAT...

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

ANIB



Het gebouw waar momenteel een restauratiesteenhouwer en een bierbrouwerij gevestigd zijn, is in 

1913 gebouwd voor de gemeentelijke vuilverbranding. De verbrandingsoven kon worden aangesloten 

op de al aanwezige schoorsteen van de Gemeentelijke Gas- en Elektriciteitsfabrieken. Met handkar-

ren en paard en wagen werd het afval in de stad verzameld. Via een inmiddels verdwenen poort aan 

de Langegracht reden de karren naar binnen. De volle vuilcontainers werden naar de 1e verdieping 

getakeld en leeggestort in de verbrandingsoven. Hierna reed de wagen met een lege container via 

de poort in de zijgevel weer naar buiten. Een nieuwere variant van het takelsysteem wordt nog steeds 

gebruikt door restauratiesteenhouwer Bambam. Al in 1929 sloot de vuilverbranding vanwege stank-

overlast en hoge exploitatiekosten. Na een grondige verbouwing kreeg het gebouw in 1954 een be-

stemming als hoogspanningsstation of schakelstation. Het energiebedrijf zette hier hoogspanning van 

het hoofdnet om naar laagspanning, zoals gebruikt in huishoudens. In het achterste deel van het pand 

doorkruisen enorme koperen stroomgeleiders in rood, blauw en geel de hele ruimte. Ze staan in ver-

binding met porseleinen transformatorspoelen in de ‘smoorspoelruimtes’. Sinds 2016 is in dit deel een 

bierbrouwerij gevestigd. Het pand is een mooi voorbeeld van een fabrieksgebouw uit het begin van 

de 20e eeuw. Het was niet alleen functioneel, maar mocht er ook mooi uitzien met sierlijk metselwerk.

26
/ Max. 15 p.p. groep / Reserveren rondleiding Brouwerij ter plaatse 
/ Alleen voor 18 jaar en ouder / Max. 15 personen per groep /

Vm. VUILVERBRANDING 
& SCHAKELSTATION 
Langegracht 70C en 70D

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/40

… men vroeger het huisvuil zowel met 

een boot over de toen nog niet gedempte 

Langegracht ophaalde als met paard en 

wagen? 

WIST JE DAT...

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

A EN



Het pand De Kroon is al sinds 1734 in gebruik. In dat jaar kreeg Willem van Aken toestemming om een 

branderij te beginnen. Vanaf 1780 stond het bedrijf onder leiding van Abraham Harteveld (toen nog 

met een ‘d’ gespeld), die de jenever zijn beroemde naam gaf. Sindsdien is de stokerij steeds van vader 

op zoon overgegaan, tot in 1917 de laatste erfgenaam overleed. Abraham Harteveld begon met het 

distilleren of branden van wijnen om te voorkomen dat de alcohol verloren ging. Later breidde hij zijn 

bedrijf uit door ook jenever te produceren. Het complex besloeg meerdere panden met de nu nog 

herkenbare 19e-eeuwse tuitgevels. In 1918 ging het bedrijf verder onder de naam: Distilleerderij De 

Fransche Kroon, voorheen Hartevelt & Zoon. Uiteindelijk werd in 1967 Hartevelt overgenomen door 

(Lucas) Bols. Tot 1971 hebben de gebouwen aan de Langegracht dienstgedaan als distributiecentrum. 

De gemeente Leiden kocht de panden in 1983 en plaatste ze op de gemeentelijke monumentenlijst. In 

1985 nam COC Leiden zijn intrede in het pand De Kroon. COC Leiden komt op voor de belangen van 

de LHBTI+ gemeenschap in Leiden en de omliggende gemeenten. De vereniging draait volledig op 

vrijwilligers. Vanuit COC Leiden worden activiteiten georganiseerd en voorlichting gegeven aan zowel 

basis- als middelbare scholen. Alle vrijwilligers zetten zich in voor een veilige omgeving voor de LHBTI+ 

gemeenschap en streven naar een inclusieve samenleving. 

/ Expositie geschiedenis COC / Startpunt Regenboogwande-
ling (p.66) / Voor bezoekersinformatie zie: www.openmonu-
mentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

27
DE KROON   
Langegracht 65

LEIDEN/41

… De Kroon vernoemd is naar een van 

de jenevermerken die vroeger werden 

gedistilleerd in de Hartevelt fabriek?

WIST JE DAT...

Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken

A EN



De Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart- en Sint Josephkerk, beter bekend als de Herensingelkerk, is een 

ontwerp van het Leidse architectenbureau Van der Laan. De bekende katholieke architectenfamilie 

kregen vader Leo en zoon Jan de opdracht een ‘nieuwe kerk voor een nieuwe wijk’ te ontwerpen. 

Een kerk die voldeed aan de nieuwe liturgische eisen, niet te duur én eigentijds. In het ontwerp stond 

de gewone kerkganger centraal. Door moderne betonbouw te gebruiken werden pijlers overbodig 

waardoor iedereen goed zicht had op het altaar en de preekstoel. Op 17 september 1925 werd de 

kerk ingewijd. De kerk valt aan de buitenzijde op door zijn rijzige kap en spitse klokkentoren. De 

muren zijn opgetrokken uit donkere baksteen met geometrische decoraties en natuurstenen banden. 

Blikvanger is de toren van ruim 50 meter hoog. De stijl van het gebouw en van de naastgelegen pasto-

rie wordt meestal als expressionistisch omschreven. De opvallende muurschildering boven en achter 

het hoogaltaar is van de bekende schilder Alexander Peter Asperslagh (1901-1984) en aangebracht in 

jugendstil stijl. De 16 kruiswegstaties werden in 1943 door Wijnand Geraedts geschilderd. Het doop-

vont is afkomstig van de in 1934 gesloten Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk (ook wel Mon Pèrekerk 

genoemd). Bureau Van der Laan ontwierp ook tal van woningblokken in de omliggende buurt. Ook de 

nabij gelegen vm. katholieke Heilig Hartschool, nu gezondheidscentrum De Singel, is van zijn hand. 
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/ Kerk toegankelijk / Toren alleen toegankelijk met rondleiding /
Reserveren verplicht: www.openmonumentendagenleiden.nl /
Op eigen risico / Kinderen (>1.45 m) alleen toegang onder 
begeleiding volwassene /  

SINT JOSEPHKERK
Herensingel 3

Open ZA 12-17 u  ZO 13-16 u

LEIDEN/42

… de naam van deze kerk 

werd gekozen omdat de kerk 

in een arbeiderswijk stond en 

Sint Joseph de beschermhei-

lige van de arbeiders is? 

WIST JE DAT...

Foto: Sjoep de Jong

± A I



WIST JE DAT...

Op een centrale plek bij het Kooiplein in Leiden Noord werd in 2012 Het Gebouw opgeleverd, ontwor-

pen door Architectenbureau VenhoevenCS. Het markante gebouw met de opvallend groene kleur-

vlakken en speelse indeling vormt het kloppend hart van stadswijk De Kooi. Naast 50 ruime huur-

appartementen en 34 zorgwoningen biedt het onderdak aan De Brede School. Daarnaast is er ook 

een multifunctioneel wijkcentrum met bibliotheek, kinderopvang en een wijkrestaurant. De Kooi werd 

in de jaren 1920-1925 als tuinstadwijk aangelegd. Het idee daarbij was dat de gewone arbeider ook 

ruim zou moeten kunnen wonen in een groene omgeving. Momenteel legt woningbouwvereniging 

De Sleutels de laatste hand aan een grootschalig project waarbij de oude woningen aan de Parkstraat, 

Javastraat, Driftstraat, Ambon- en Atjehstraat, de zogenoemde Centrale Blokken, ingrijpend worden 

gerenoveerd. Deze woningen zijn ontworpen door architecten Jesse en Splinter in de jaren ’20 in de zo 

kenmerkende stijl met speelse torentjes, poorten, en kleurrijke ornamenten. Voor de eerste bewoners 

in de wijk waren de woningen destijds ongekende luxe met meerdere slaapkamers en een inpandige 

wc. 100 jaar later waren ze verouderd, klein en vochtig. Dankzij bewoners en erfgoedpartners werd dui-

delijk dat de zorgvuldig geplande wijk met zijn eigen sfeer niet zomaar gesloopt kon worden. Achter 

de zorgvuldig gerestaureerde gevels verrijzen nu vergrote, comfortabele woningen. 

/ Informatie & startpunt rondwandelingen langs de Centrale 
Blokken / Informatiepunt Erfgoed Leiden en Omstreken (p.53) 
/ Voor bezoekersinformatie: www.openmonumentendagen-
leiden.nl /

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u
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HET GEBOUW  
Arubapad 2

LEIDEN/43

… De Kooi een eigen gedenkteken heeft, 

waar op 4 mei tijdens de dodenherden-

king eer betoond wordt aan wijkgenoten 

die om het leven kwamen in de Tweede 

Wereldoorlog, vaak vanwege communisti-

sche of linkse activiteiten?  

WIST JE DAT...

Renovatie Centrale Blokken in de Kooi. Foto: De Sleutels

A EFN



Boven het Kooiplein  torent een slanke minaret met lichtblauwe banden en een spits. De Turkse moskee 

is hier sinds 1992 gevestigd. Vernoemd naar de invloedrijke 16e-eeuwse Ottomaanse architect Mimar 

Sinan. Belangrijke motor bij de totstandkoming van de moskee was de Turks Islamitische Culturele 

Vereniging, die al sinds de jaren ‘70 een belangrijke rol speelt binnen de toen prille Turkse gemeen-

schap. Bij de veelal alleenstaande jonge mannen, die in de Leidse fabrieken kwamen werken, bestond 

de behoefte om zo ver van huis een plek te hebben om te bidden, te vieren en om samen te komen. 

Binnen de islam is het belangrijk dat je bijdraagt aan de gemeenschap en dat je met elkaar voor de 

armen en de behoeftigen zorgt. Zo draag je ook bij aan de bouw van een nieuw gebedshuis. Bij het 

betreden van de gebedsruimte valt onmiddellijk de kroonluchter op in een rijk gedecoreerde koepel. 

In wezen zeggen de islamitische geloofsregels weinig over de manier waarop een moskee moet wor-

den vormgegeven. Wat wel vastligt, is dat de gebedsnis in de muur, ofwel de mihrab richting Mekka 

is gericht. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn tot ritueel wassen en dienen mannen en vrouwen 

van elkaar gescheiden hun gebeden te doen. De moskee werd in 2010 gerenoveerd en uitgebreid met 

een multifunctionele ontmoetingsruimte. Deze ruimte is de spil van het Turkse maatschappelijke en 

culturele leven in de wijk. 
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/ Gebedsruimte betreden met schone sokken / Voor bezoekers-
informatie zie: www.openmonumentendagenleiden.nl /

MOSKEE MIMAR SINAN 
Curaçaostraat 3

Open Zo 13-17 u  

LEIDEN/44

… de azuurblauw, geglazuur-

de tegeltjes in het mozaïek 

in de achterwand van de ge-

bedsruimte afkomstig zijn uit 

een pottenbakkerscentrum 

in Turkije? In 1992 zijn ze hier 

aangebracht door de leden 

van de geloofsgemeenschap. 

WIST JE DAT...

Foto: Sjoep de Jong

± AIBE



WIST JE DAT...

De historische Begraafplaats Groenesteeg ligt aan het einde van de Groenesteeg. Deze steeg liep in 

de 17e eeuw vanaf de Hooigracht tot aan de 4e Binnenvestgracht en daarvandaan zo de weilanden in. 

Vandaar de naam Groenesteeg. Het is een van de langste en oudste stegen in Leiden. 

Tussen het einde van deze steeg en de Zijlsingel lag een bolwerk ter verdediging van de stad. Toen dit 

bolwerk in de 19e eeuw niet meer nodig was, werd in 1813 de ‘Nieuwe begraafplaats’ aangelegd. Als 

je over 'de Laatste Brug' het hoofdpad van de begraafplaats oploopt, zie je een imposante rode beuk 

met een omvang van bijna 8 meter. Onlangs is deze verkozen tot de mooiste boom van Zuid-Holland. 

Om je heen zie je zand- en keldergraven waar vele bekende Leienaars (geleerden, musici, fabrikan-

ten, burgemeesters) maar ook onbekende (dienstboden, koetsiers, studenten) eeuwige rust hebben 

gevonden. Aan het einde van het hoofdpad staat rechts het DANK-monument: een boom van metaal 

zweeft boven de grond, zijn wortels vrij in de lucht. Het is een monument voor mensen die hun lichaam 

ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap. Sinds 1978 is de begraafplaats Rijksmonument. 

De begravenen op deze historische begraafplaats vertellen de geschiedenis van Leiden en de graven 

zijn de monumenten waar de Stichting tot instandhouding van de begraafplaats Groenesteeg voor 

zorgt.

/ Rondleidingen over begraafplaats in kleine groepen / Houd 
rekening met wachttijd / Rolstoeltoegankelijk / Grintpaden / 
Geen aangepast toilet / 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u
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BEGRAAFPLAATS 
GROENESTEEG
 Groenesteeg 126

LEIDEN/45

… hier een verzetsstrijder is begraven 

die op 13 januari 1945 op de Boom-

markt werd doodgeschoten? Zijn naam 

is Irawan Soejono en hij werd 'Henk 

van de Bevrijding' genoemd.  

WIST JE DAT...

Foto: Sjoep de Jong

± AI



In 1635 kocht de stad Leiden een terrein buiten de stadsvest, toen nog behorend tot Oegstgeest. Op 

dat terrein werd een houten noodpesthuis gebouwd en een bakstenen huis voor de binnenvader, die 

de dagelijkse leiding had. Pas in 1657 besloot het stadsbestuur toestemming te geven voor de bouw 

van een stenen pesthuis. Het werd een vierkant gebouw, met 8 grote zalen rond een binnenplaats. Er 

was een mannen- en vrouwenafdeling, door een gracht op de binnenplaats in tweeën gedeeld. Boven 

de toegangspoort verbeeldt een gevelreliëf de pest, gemaakt door Rombout Verhulst in 1660. In dit 

gedeelte bevindt zich ook de regentenkamer. Naast het pesthuis en de woning van de binnenvader, 

waren er verschillende gebouwen op het terrein voor de bakkerij, het washuis, de turfschuur en een 

‘doodthuijs’, waarin de overledenen werden afgelegd.  

Het gebouw was alleen bereikbaar via het water of via de poort. Het was omgeven door 2 rijen bo-

men en een gracht. Deze opzet was bedoeld om besmetting met de pest zo veel mogelijk beperkt te 

houden. In 1661 kwam het complex gereed, maar het heeft nooit als pesthuis gediend. Wel als  militair 

hospitaal, gevangenis en rijksopvoedingsgesticht voor jongens. In 1941 werd het Legermuseum in het 

Pesthuis ondergebracht en later werd het onderdeel van Naturalis. In afwachting van een definitieve 

bestemming is hier de zomerse hotspot De Buurt neergestreken.
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/ Voor bezoek horeca en activiteiten zie: www.debuurt-leiden.nl /  
Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / 

PESTHUIS
Plesmanlaan 7 'De Buurt' 

Open ZA 12-17 u  ZO 10-17 u

LEIDEN/46

… dat Leiden al ruim 200 jaar eerder een 

‘pestilentiehuis' had, in het Sint-Cathari-

nagasthuis tussen Aalmarkt en Breestraat? 

Het diende waarschijnlijk ook voor de 

behandeling van andere besmettelijke 

ziektes. 

WIST JE DAT...

Plattegrond met de locatie van het Pesthuis, 
met verklaringslijst. Ca.1682. Collectie: Erfgoed 
Leiden en Omstreken. 

± A I EN



Sinds de jaren ‘90 zocht de Stichting Moslimgroep Leiden naar een grotere locatie voor het gebeds-

huis gevestigd aan de Rembrandtstraat. In 2012 werd in overleg met de gemeente de huidige plek 

gevonden. Vanaf dat moment zijn plannen gemaakt om een islamitisch centrum te realiseren.  De 

islamitische cultuur staat leningen niet toe, hierdoor is de bouw volledig gefi nancierd met giften uit de 

gemeenschap. Opaal Architecten maakte het basisontwerp. In 2014 heeft OASA Architecten het stokje 

overgenomen en is het ontwerp afgerond. In 2016 is de Moskee in gebruik genomen. Het gebouw 

dient niet alleen als gebedshuis, maar ook als ontmoetingsplek, kenniscentrum en meer. Het ontwerp 

van een moskee kent een aantal vaste onderdelen. De minaret is onlosmakelijk gekoppeld aan een 

moskee. Vanaf de minaret wordt opgeroepen tot gebed. De traditionele koepel boven de grote ge-

bedsruimte is laag gehouden, dit om een ander iconisch gebouw, houtzaagmolen De Heesterboom, 

niet de wind weg te nemen. De kenmerkende opengewerkte koepel is op de lagere ontmoetings-

ruimte geplaatst. De positionering van het gebouw wordt bepaald door de gebedsrichting. Men richt 

zich tijdens het bidden namelijk naar Mekka. De Mihrab of gebedsnis van het Islamitisch Centrum Al 

Hijra is rijk gedecoreerd met houtsnijwerk. Hier bevindt zich ook het hoge spreekgestoelte van de 

imam, de zogenoemde minbar.   

/ Alleen toegankelijk met rondleiding / Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl / 

Open ZA 12-17 u
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AL HIJRA MOSKEE 
Ter Haarplein 1-5

LEIDEN/47

… de imam tijdens het vrijdaggebed 

een aantal zegeningen en de preek 

uit spreekt vanaf de minbar? Dit is een 

verhoogd spreekgestoelte, vaak met 

een aantal treden naast de gebedsnis. 

WIST JE DAT...

Foto: Saskia Leupen

A E



LEIDEN/48

Jesse geldt als een vooraanstaand architect in de Leidse regio. Zijn eigen villa, De Keet, bouwde hij 

in 1906 op toenmalig Oegstgeester grondgebied. Hier heeft hij tot zijn dood in 1943 gewoond en 

gewerkt. Typische Jesse-kenmerken zijn hier: grote vlakken van baksteen, ronde boogvormen voor 

ramen en deuren, groen geglazuurde raamdorpelstenen, bovenramen met een roedeverdeling en 

groen glas, (trap)torens en stijlvolle interieurs met majolica schoorstenen. 

Jesse bouwde in verschillende stijlen. Aanvankelijk ontwierp hij vooral publieke gebouwen, zoals ker-

ken, raadhuizen en scholen in de Hollandse renaissancestijl. Zijn latere woonwinkelpanden zijn vaak 

in de sierlijke art nouveau-stijl. Begin 20e-eeuw ging hij over op de rationalistische bouwstijl, waaraan 

hij een eigen, kenmerkende invulling gaf. Jesse's werk is alom aanwezig in de Leidse regio, maar 

de Rijnsburgerweg draagt, met tientallen woonhuizen, zijn handtekening. Rijnsburgerweg 14 t/m 60 

vormen de langste rij van Jesse herenhuizen in Leiden. De bouw hiervan startte 125 jaar geleden (1895-

1903). Hendrik Johannes Jesse (1860) groeide op in Zaltbommel. Op 17-jarige leeftijd trok hij in bij zijn 

grootmoeder op Rapenburg 38. Begonnen als krullenjongen in een timmerwerkplaats, studeerde hij ’s 

avonds op het MSG, de Leidse school voor wis- en landmeetkunde. Anno 2021 is De Keet in gebruik 

door Teddykids, een internationale kinderdagverblijf. 
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/ Beperkt toegankelijk, houd rekening met wachttijd / Za 10.30, 
13 en 14.30 u korte 360º lezing over Jesse door de Jesse 
Stichting / Korte rondleiding door pand / Meer informatie: 
www.jessestichting.nl (p.95) /

DE KEET 
Rij nsburgerweg 35

Open Za zo 10-16 u  

LEIDEN/48

… de Keet vlakbij de brug over de 

eeuwenoude Poelwetering ligt, die 

onder de Rijnsburgerweg doorloopt? 

Een oorkonde uit 1395 vermeldt 

specifi ek de aanleg van deze brug 

in opdracht van graaf Albrecht van 

Beieren. De Rijnsburgerweg bestaat 

dus al meer dan 625 jaar.

WIST JE DAT...

Foto: Francien van Zaanen Durand

AINB

Het Gebouw. Foto: Sjoep de Jong



LEIDEN/49

AINB

Het Gebouw. Foto: Sjoep de Jong



LEIDEN/50

NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

ACTIVITEITEN /

i. MBORIJNLAND (INFORMATIEPUNT)
Breestraat 46-48 / pand 1

/ ZA ZO  10-17 u

Informatie over programma Open Monumentendagen Lei-
den / Afhaalpunt voor het programmaboekje, de KidsGids 
en de Engelse gids / Informatie en Beeldbank Historische 
Vereniging Oud Leiden (HVOL) 

A1 INFORMATIESTAND HISTORISCHE 
VERENIGING OUD LEIDEN 
mboRijnland, Breestraat 46-48 / pand 1 

/ ZA ZO  10-17 u

Een van de paradepaardjes van de Historische Vereniging 
Oud Leiden is de Beeldbank, een digitaal archief met 
duizenden historische afbeeldingen van Leiden. Tijdens 
dit weekend kun je prachtige oude foto’s uit de Beeldbank 
bekijken. De Beeldbank is ook benieuwd naar jouw Leidse 
foto’s van vroeger. Neem deze mee en laat je informeren 
over wat er precies op te zien is. Of vertel ons er meer over. 

a2 WELKOM IN ONS HUIS: 
THEATERGROEP DOMINO
Scheltema Leiden / pand 24 

/ ZO  10-17 u

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
In 2006 trok Theatergroep Domino, voor acteurs met een 
beperking, Scheltema binnen. En nu laten de spelers jou op 
theatrale wijze hun oefenruimte zien. (zie ook T3). 

a3 DE LEYDSE KLUCHTENCOMPAGNIE
Pieterskerkplein 
ZA elk heel uur 12, 13, 14, 15 u
ZO elk heel uur 11, 12, 13, 14, 15 
(duur ca. 20 min)

/ Za zO 
De Leydse KluchtenCompagnie speelt 2 historische kluch-
ten. Kluchten getuigen van de gewoontes, de smaak en de 
humor uit lang vervlogen tijden en beelden het gewone 
volk in al zijn onhebbelijkheden uit. Om hoogmoed, schra-
perigheid, dronkenschap en dommigheid werd maar wat 
smakelijk gelachen, vaak niet zonder zelfspot. De Tik van de 
molen en Monnikenleven laten zien dat er door de eeuwen 
heen niet zoveel veranderd is.

a3 INFORMATIESTAND VAN 
NATIONAAL RESTAURATIEFONDS 
Pieterskerk Leiden / pand 6

/ Za
Het Restauratiefonds komt haar jarenlange samenwerking 
met de Pieterskerk Leiden en Open Monumentendagen op 
zaterdag 11 september vieren. Samen houden ze monu-
menten springlevend, met geld en kennis, maar vooral door 
ze te beleven en er verhalen over te vertellen. 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

a4 BIGGG! SMALLBAND FESTIVAL
Diverse locaties in het Singelpark 

/ zo 12-18 u

Informatie: www.biggg.nl 
Muziek uit alle windstreken van klassiek, jazz, populair tot 
wereldmuziek. 
Miniconcertjes van circa 20 minuten op diverse locaties in 
het Singelpark. 

a5 VAN RIJN FESTIVAL / 
OPENLUCHTHOTEL 
De Burcht, Burgsteeg 13 

/ vr zA ZO  10-23 u

Informatie en reserveren: www.fieldsofwonder.nl 
De monumentale Burcht is de parel van Leiden, verscholen 
tussen de Oude en Nieuwe Rijn. Ook dit jaar is dit monu-
ment het kloppend hart van het OpenluchtHotel, waar je 
geniet van poëzie, wereldmuziek en mindfulness en heerlijk 
slaapt onder de Leidse sterrenhemel. Overdag is de Burcht 
gratis te bezoeken. Voor het avondprogramma X-Nacht, 
PoëzieNacht of een overnachting is reserveren verplicht. 

a6 VOLKSPARK DE LEIDSE HOUT 90 JAAR
Leidse Hout, Houtlaan

/ ZO 13-18 u feestprogramma, vanaf 14 u rondleidingen. 

Informatie: www.vriendenvandeleidsehout.nl
De Leidse Hout is een gemeentelijk monument en heeft 
nog veel historische structuurelementen en aparte kunst-
werken uit de oorspronkelijke aanleg zoals het Koetshuis, 
de Brug van Kraan en de Drinkwaterfontein. Op zondag 
12 september is het feest in De Leidse Hout vanwege het 
90-jarig bestaan van het park. Het park bruist deze dag 
van activiteiten op het gebied van natuur, sport, cultuur 
en recreatie. Vanaf 14 uur organiseren de Vrienden van de 
Leidse Hout rondleidingen. 

GEMEENLANDSHUIS VAN RIJNLAND 
Bezoek het Gemeenlandshuis van 
Rijnland vanuit je luie stoel, digitaal

Zie: www.openmonumentendagenleiden.nl
Maak een virtuele wandeling door het eeuwenoude Ge-
meenlandshuis van het hoogheemraadschap van Rijnland. 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

JEUGDACTIVITEITEN /

J1 SPEUREN DOOR LEIDEN
Startpunt: Pieterskerk Leiden / pand 6
Eindpunt: Hortus botanicus / pand 10

/ ZA ZO  12-16 u  

Ga met de KidsGids die je op school hebt gekregen op 
ontdekkingstocht. Nog geen KidsGids? Haal hem dan op 
bij het infopunt aan de Breestraat (zie p.13) of bij de ingang 
van de Hortus botanicus (zie p.23). Klaar met speuren en de 
oplossing gevonden? Laat in de Hortus een stempel zetten 
in je KidsGids. Dit kan tot uiterlijk 16 u. 

J2 KIDSACTIVITEITEN 
OPEN MONUMENTENDAGEN 
Hortus botanicus / pand 10

/ ZA ZO  12-16 u

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
Ga door het hek en onder de poort de Hortus in en volg 
vanaf de ingang de bordjes tot op het Notenveld. 
Stempelpost KidsGidsroute: tot uiterlijk 16 u kun je een 
stempel laten zetten in je KidsGids. Op het Notenveld kun 
je tekenen, je eigen monumentje creëren en kabouterdeur-
tjes knutselen met Technika10. Verder kun je meedoen met 
de theaterworkshops van Jeugdtheaterschool Leiden e.o. 
De activiteiten zijn gratis, wel graag aanmelden. 

j2 THEATERWORKSHOPS 
JEUGDTHEATERSCHOOL LEIDEN E.O. 
Hortus botanicus / pand 10 

/ Za zO 13 en 14 u (duur ca. 45 min.)

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl 
De Jeugdtheaterschool Leiden e.o. geeft speciaal dit week-
end 2 theaterworkshops. Doe lekker mee! 13 u ‘Geheim van 
het sprookjesbos’ voor 4-7 jaar en om 14 u 'Go Slo!' voor 
8+. Bij de Jeugdtheaterschool Leiden e.o. kun je lessen 
volgen voor Toneel en Musical. Kijk op www.jtsleiden.nl 
voor meer informatie. 

j2 KNUTSELEN MET TECHNIKA 10
Hortus botanicus / pand 10 

/ ZA ZO  12-16 u  

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl 
Lekker knutselen en tekenen bij de stand van Technika10  

j3 SCHOMMELEN EN KLIMMEN 
IN DE PIETERSKERK
Pieterskerk Leiden / pand 6

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u

Reserveren: www.pieterskerk.com 
Beklim de trans van de Pieterskerk Leiden. Na 117 trap-
treden bereik je een prachtig uitkijkpunt. Let op, niet voor 
mensen met hoogtevrees. Laat je daarna heerlijk heen 
en weer wiegen dwars door het schip van de kerk op een 
reuzenschommel.
Doorlopend, houd rekening met wachttijd. 
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NEVENACTIVITEITEN

LEIDEN

j6 ONTDEK JE WIJK: DE KOOI
Het Gebouw / pand 29

/ Za zo 12-17 u

Wist je dat er bij Erfgoed Leiden en Omstreken veel 
informatie te vinden is over de geschiedenis van je buurt 
en wijk? Elk heel uur start een archeologieworkshop (duur 
ca. 30 minuten). Als een echte archeoloog leer je een pot 
in elkaar zetten én maak je aan de hand van vondsten een 
verhaal over het leven van vroegere bewoners. Wil je liever 
op ontdekkingstocht in De Kooi? Bij de stand kun je een 
plattegrond ophalen. Deze leidt je langs bijzondere plekjes 
en laat je op een andere manier naar de wijk kijken.
Ontdek meer op: www.erfgoedleiden.nl

j7 JUNIOR MUSEUMEXPERTS
Rijksmuseum Boerhaave / pand 22

/ zA ZO  11-12.30 u (11.45-12 u pauze) 

Reserveren: www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-
doen/omd2021/ 
De kinderen van de WeekendKlas krijgen elke zondag les 
van inspirerende gastsprekers over verschillende onderwer-
pen. Ze leren samenwerken, debatteren en presenteren. 
Zo vertellen ze als echte junior museumexperts over hun 
favoriete museumobjecten! Zoek ze op in de museumzalen 
en hoor waarom dit object niet alleen voor het museum 
bijzonder is, maar ook voor hen persoonlijk. Voor iedereen 
vanaf 10 jaar. 
De WeekendKlas is een initiatief van Stichting Jeugd en 
Samenleving (JES) Rijnland en werkt vanuit de overtuiging 
dat kinderen gelijke rechten hebben op kansen. 

j4 VOGELS IN HET PLANTSOEN 
Plantsoen, bij de volière

/ ZA ZO  12-16 u  

De dierverzorgers van Kinderboerderij de Merenwijk geven 
uitleg over de vogels in de volière, het vogelverblijf in het 
park. Ook de mensen van de Dierenambulance en Vogel-
asiel regio Leiden zijn aanwezig en vertellen over hun werk. 

j5 SPELEN MAAR! 
Ook voor kinderen in een rolstoel 
Speeltuinvereniging de Doorbraak / 
nabij Lakenpark

/ ZA ZO  hele dag geopend, toezicht 12-16u  

Inclusieve natuurspeeltuin de Doorbraak bevat veel natuur-
lijke speelelementen, zoals zand, water, duurzame klim-, 
glijd- en schommeltoestellen maar ook fruitbomen, verstop-
bosjes en kruiptunnels. Ook kinderen in een rolstoel kunnen 
hier onder de waterval en met stoel en al op de trampoline! 
De speeltuin is onderdeel van het pas verbouwde Laken-
park ten zuiden van het voormalige Meelfabriek. 

E
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J8 AAN DE SLAG IN HET OPEN ATELIER
Museum De Lakenhal / pand 23

/ ZA ZO  13-16 u / Gratis  

Reserveren: tickets.lakenhal.nl 
Speciaal voor gezinnen, maar geschikt voor iedereen van 6 
tot 96. Steek je handen uit de mouwen in het Open Atelier! 
Een professionele workshopdocent helpt je graag op weg 
met het maken van je eigen ets.  
Onder voorbehoud van maatregelen geldend op dat 
moment.

J8 FAMILIERONDLEIDING OOK 
IN NEDERLANDSE GEBARENTAAL
Museum De Lakenhal / pand 23

/ ZA ZO  14 u 

Reserveren rondleiding: tickets.lakenhal.nl  
Ontdek topstukken uit de collectie tijdens de speelse fami-
lierondleiding! Doorkruis samen het hele pand en leer van 
alles over de Leidse geschiedenis. Geschikt voor gezinnen 
met kinderen vanaf 6 jaar. 
Onder voorbehoud van maatregelen geldend op dat 
moment.

STAD IN STEENTJES / LEGO 
BOUWWEDSTRIJD VOOR KINDEREN 
Vanaf 11 september wordt gebouwd 
op verschillende plekken in de stad. 
Finaleweek in de herfstvakantie. 

/ Za zO 
Informatie: www.stadinsteentjes.nl 
Bouw je favoriete Leidse gebouw of gebeurtenis in Lego. 
Wil je ook eens iets heel anders bouwen, samen met je klas, 
je opa, je kleinkind, de buurkinderen of de BSO, dan is dít 
je kans! Of het nu een stadspoort is, of de 3-oktoberkermis, 
een mooi monument of een heuse Rembrandt: het mag al-
lemaal! Als het maar iets met verleden of heden van Leiden 
te maken heeft. 
Een initiatief van Oud Leiden, Erfgoed Leiden, Open Monu-
mentendagen Leiden en BplusC. Mede mogelijk gemaakt 
door hoofdsponsor DuPrie Bouw en Ontwikkeling, Lek 
Makelaars, OWN, Gemeente Leiden en Leiden Marketing.  

j7 SPELEN BIJ BOERHAAVE
Rijksmuseum Boerhaave / pand 22 

/ Za 10-17 u Zo 10-17 u / Gratis 

Reserveren: www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-
doen/omd2021/ 
Ontdek in dit museum van alles over de geschiedenis 
van de wereld van wetenschap in Nederland met het 
Canon-speurspel. Of ga op ontdekkingstocht in de doe-
tentoonstelling Schateiland Boerhaave. Maak kennis met 
de scheepsarts, vaar mee op het schip en beland op een 
onbekend eiland met vreemde dieren en planten. Als het 
te mooi weer is om binnen te spelen, kun je spetteren en 
plonzen in Waterland Boerhaave, de zonnige binnentuin 
waar je water kunt pompen en bootjes lossen in de haven. 
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r1 ACHTER DE SCHERMEN VAN HET 
STADHUIS IN VERBOUWING
Stadhuis / pand 2
Niet rolstoeltoegankelijk 

/ Za 12-17 u

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
Rondleidingen door het Stadhuis in verbouwing. Stevig 
schoeisel verplicht. Monument in verbouwing. Betreden 
op eigen risico. Niet toegankelijk voor mensen die slecht 
ter been zijn of in rolstoel. Kinderen onder begeleiding 
volwassene.

r2 RONDLEIDINGEN PIETERSKERK 
LEIDEN (OOK JUNIOR RONDLEIDERS) 
Pieterskerk / pand 6 

/ zA ZO  

Reserveren: www.pieterskerk.com 
Rondleidingen door de Pieterskerk. Bezoek o.a. de Kerk-
meesterskamer, de trans en de wijnkelder. 

r3 ONTDEK RIJKSMUSEUM BOERHAAVE
Instaprondleidingen voor volwassenen  
Rijksmuseum Boerhaave / pand 22

/ Za Zo 12 en 13 u

Reserveren: www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-
doen/omd2021/
Leer de collectie beter kennen, of bekijk de objecten vanuit 
nieuwe en verrassende invalshoeken. Op beide dagen kun 
je aansluiten bij instaprondleidingen. Ga mee langs de 
bijzondere collectie en hoor over de geschiedenis van het 
gebouw en het leven van Herman Boerhaave. 
De rondleidingen zijn vrij toegankelijk, reserveren verplicht. 
Let op; de capaciteit is beperkt. 

RONDLEIDINGEN & STADSWANDELINGEN /

r4 INSTAPRONDLEIDINGEN, 
OOK IN NEDERLANDSE GEBARENTAAL
Museum De Lakenhal / pand 23
Start om 10.30, 11.00 (NGT), 12.00, 13.30 
en 15.00 u.

/ Za Zo
Reserveren: www.lakenhal.nl 
Het gebouwencomplex van Museum De Lakenhal heeft 
een rijke historie. Ontdek alles over de bijzondere 
architectuur van het museum en de recente renovatie 
tijdens de gratis instaprondleidingen. Ook in Nederlandse 
Gebarentaal. 
Onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen.

r5 RONDLEIDING DOOR DE BROUWERIJ
Bierbrouwerij Pronck / pand 26 

/ Za Zo
Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
Alleen toegankelijk met rondleiding. Reserveren verplicht: 
www.openmonumentendagenleiden.nl 
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VERVOLG > RONDLEIDINGEN & STADSWANDELINGEN /

r7 SINGELPARK MET GIDS
Singelpark / Op 5 historische plekken 

/ ZO 14-17 u

Informatie: www.singelpark.nl
Op 5 historische plekken staan gidsen van Vrienden van het 
Singelpark. Zij vertellen over historische gebeurtenissen en 
lopen een stukje mee.

L1 HVOL LEZING: Hofjes als middeleeuwse 
erfenis, tussen mededogen en devotie
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 
28 en digitaal 

/ vr 10 sept, 20 u

Reserveren: www.oudleiden.nl  
In zijn lezing gaat Dick de Boer in op de oorsprong van het 
typisch Nederlandse verschijnsel van de hofjes. Leiden was 
een van de steden waar deze specifieke vorm van zorg voor 
(bejaarde) behoeftigen vroeg tot ontwikkeling kwam. Het 
verhaal van die individuele hofjes is bekend, maar er gaat 
nog veel achter schuil…
Dick de Boer is emeritus-hoogleraar middeleeuwse geschie-
denis (RUG). Over de geschiedenis van de hofjes verscheen 
in oktober 2020 bij uitgeverij van Stockum Tussen ‘Goidsca-
meren’ en hofjes.  

LEZING: BOUWEN VOOR 
BESMETTELIJKE ZIEKTEN IN LEIDEN   
Rijksmuseum Boerhaave / pand 22

/ zO 12 sept, 15-16 u

Reserveren: www.rijksmuseumboerhaave.nl/te-zien-te-
doen/omd2021/
In Leiden zijn veel sporen te vinden van bouwwerken die 
naar aanleiding van besmettelijke ziektes en pandemieën 
gebouwd zijn. Bouwhistoricus en Leidenaar Jan Dröge 
vertelt hoe aan de architectuur van deze bouwwerken te 
zien is waarvoor ze bedoeld zijn. Let op, er is een beperkte 
capaciteit in de zaal. Informatie over livestream via boven-
staande website. 

r6 WANDELING LANGS DE CENTRALE 
BLOKKEN IN DE OUDE KOOI 
Het Gebouw / pand 29 
Curaçaostraat 3 / Startpunt en 
informatie

/ Za zo
Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
De Oude Kooi was rond 1920 het eerste grote sociale wo-
ningbouwproject van Leiden. De woningen in het centrale 
gedeelte werden ontworpen door Jesse en Splinter. Deze 
Centrale Blokken zijn onlangs ingrijpend gerenoveerd, met 
behoud van de monumentale elementen. Het Gebouw is 
het vertrekpunt van verschillende rondleidingen. Je loopt 
samen met een gids (een bewonerscommissielid, de bou-
wer of de projectleider van de corporatie) door de wijk, en 
ziet hoe historie weer tot leven komt. 

LEZING /

L2
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T1 FOTOTENTOONSTELLING 
DE VERDWENEN STAD 
Pieterskerk Leiden / pand 6

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u 

Reserveren: www.pieterskerk.com 
Fototentoonstelling De Verdwenen stad toont een selectie 
foto’s uit de collectie Jan Goedeljee van bijna onherken-
bare plekken in de stad. De uitvergrote glasnegatieven van 
Goedeljee (1824-1905) zijn haarscherp en laten prachtige 
details zien van verdwenen locaties. Om een goed vergelijk 
te maken fotografeerde de Leidse fotograaf Claudia Claas 
dezelfde plekken in de stad zoals deze nu te zien zijn.
 De Verdwenen Stad is een eerste samenwerking tussen 
de Stichting Pieterskerk Leiden en Erfgoed Leiden en 
Omstreken. 

T2 FOTO’S UIT SUNNY HOME
Sunny Home, Kernstraat 9 / pand 15

/ ZA 12-17 u ZO 10-17 u 

Reserveren: www.openmonumentendagenleiden.nl
In Sunny Home exposeert fotograaf Patricia Nauta foto's 
die ze gemaakt heeft van Maarten en Eva Biesheuvel.

TENTOONSTELLING /

t3 THEATERGROEP DOMINO IN BEELD 
Scheltema, Marktsteeg 1 / pand 24

/ ZO 10-17 u 

Reserveren: www.openmonumentendagen.nl 
Theatergroep Domino bestaat uit acteurs en actrices met 
een beperking en twee regisseurs/begeleiders. In de voor-
malige dekenfabriek Scheltema zijn hun repetitieruimtes. 
Fotograaf Patricia Nauta legt hun optredens vaak vast. Ze 
toont een serie portretten die ze maakte van de spelers. 

t4 EXPOSITIE 
HEDENDAAGSE KUNST  
Papegaaisbolwerk / pand 25

/ Za Zo
Informatie: www.openmonumentendagen.nl 
De huidige gebruiker van EST, toont internationale abstrac-
te beeldende kunst. Voor de Open Monumentendagen en 
Kunstroute Leiden is er juist een tentoonstelling te zien van 
Leidse kunstenaars. 

t5 LEIDSE DEKEN IN DE ETALAGE  
In de etalages van het vm. V&D-gebouw / 
pand 5

/ Za Zo (onder voorbehoud)

In de maanden september en oktober 2021 is er een ex-
positie in de etalages over Leidse dekens. Misschien sliep 
je vroeger onder een Leidse deken of ken je verhalen van 
familieleden die in de dekenfabrieken werkten. De oerde-
gelijke wollen dekens in herkenbare patronen en kleuren 
laten zich ook goed verwerken tot bijzondere kleding of 
als bekleding van meubels. De organisatie zoekt 
mini-verhalen over de Leidse dekens als basis voor 
een tentoonstelling in Museum De Lakenhal.  
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MUZIEK /

m2 MUZIEKOPTREDEN 
Het Gebouw / pand 29

/ ZA ZO   
Informatie: www.openmonumentendagenleiden.nl
Leerlingen van Muziekcentrum Leiden Noord treden op in 
wisselende formaties.  

M3 OPTREDEN DIVERSE KOREN  
Pieterskerkplein / Plein voor Gerecht 

/ ZA 12-17 u

Informatie: www.openmonumentendagenleiden.nl
In samenwerking met de Contactgroep Leidse Koren treden 
diverse Leidse koren op in de stad. 

M1 LANDELIJK STARTSEIN OPEN MONU-
MENTENDAG MET CARILLONCONCERT  
Stadhuistoren en carillon / pand 3
(Lodewijkskerk)

/ Za vanaf 10 u 

Informatie: www.openmonumentendagenleiden.nl
Stadsbeiaardier Levina Pors speelt de sterren van de hemel 
op het onlangs gerestaureerde carillon van de stad. Het 
concert wordt georganiseerd door Stichting het Leids 
Carillon Genootschap. Deze stichting stelt zich ten doel de 
beiaardcultuur in Leiden te bevorderen. De oude binnen-
stad van Leiden heeft 2 bespeelbare carillons: die van het 
stadhuis en van de Lodewijkskerk aan het Steenschuur. 
Als de restauratie van de stadhuistoren nog niet voltooid is, 
wordt het carillon van de Lodewijkskerk bespeeld. 
Meer informatie: www.leidscarillongenootschap.nl

M4 SMARTLAPPENCONCERT  
Lakenpark

/ ZA 14-16 u

Informatie: www.singelpark.nl 
Vlakbij de onlangs onthulde herdenkingsbank voor de 
Leidse Zangeres Zonder Naam klinken nu haar smartlappen 
weer.  
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VAN HEINDE EN VERRE WANDELING
Vanaf het ontstaan van Leiden tot nu aan toe zijn nieuwkomers van belang voor de ontwikkeling van 
stad en samenleving. Deze wandeling is gemaakt door Cor Smit en voert langs plekken die vertellen 
over hen die hier hun nieuwe thuis vonden.

Start: Stadhuis (pand 2) 
Stadhuis, voorkant
Hier vergaderden de Leidse bestuurders én ontvingen zij gasten, zoals in 1430 de 'Hertog van Egypte' 

en zijn mensen: zo werden rondtrekkende Roma in die tijd ook wel genoemd. 

De Halve Maantjes op de stadhuisgevel vertellen over de leuze van de Watergeuzen die Leiden in 1574 

hebben ontzet: liever Turckx dan Paaps. In het Turkse Rijk kon je namelijk christen zijn (van welke soort 

ook), jood of moslim, zonder angst voor vervolging, zolang je maar belasting betaalde. Het is eigenlijk 

een pleidooi voor godsdienstige tolerantie.

Gulden Vlies, Breestraat 125, tegenover het Stadhuis
Dit pand werd eind 19e eeuw gekocht door de familie Driessen, eigenaren van de Katoenfabriek. Zij 

hadden zich begin 19e eeuw uit Duitsland in Leiden gevestigd. Zoals meer Duitse immigranten (Krantz, 

Schretlen, Van Wensen) ontwikkelden zij zich van marskramer tot belangrijke Leidse industriëlen. 

Blijf aan deze zijde Breestraat lopen. Langs De Vergulden Turk, Breestraat 84 (pand 5), gebouwd 

door de Waalse wolhandelaren Le Pla. Het fries (Pieter Xavery, Antwerpen) vertelt hoe ze hun fortuin 

verdienden. Steek over bij zebrapad.

De Waalse kerk, Breestraat 62
Oorspronkelijk was dit de kapel van het Catharinagasthuis (1270). Een gasthuis was toen nog letterlijk 

een plek waar behoeftige nieuwkomers tijdelijk terecht konden. Later betrof de opvang vooral zwer-

vers (zie hieronder). Vanaf 1638 was dit een kerk voor Franstalige vluchtelingen (Walen en Hugenoten).

Langs Stadsgehoorzaal, eerste straat rechts, Vrouwensteeg. Merk de gedenksteen op voor de Ant-

werpse drukkers Plantijn en Raphelengius. Brug over, rechtdoor, kruis Haarlemmerstraat en ga recht-

door Vrouwenkerkkoorstraat in, Vrouwenkerkplein.

Resten voormalige Vrouwenkerk
Deze voormalige parochiekerk werd in 1584 afgestaan aan de grote groep Franstalige protestantse 

vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden. Rond 1600 werd in Leiden evenveel Frans als Nederlands 

gesproken. Tot de afbraak in 1818, ging een deel van de Waalse gemeenschap hier naar de kerk. 

Elisabethgasthuishof
Dit was eigenlijk de ‘vrouwenopvang’ van de 15e eeuw. Later was hier de opvang voor vrouwelijke 
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zwervers, een ‘baaierd’. De stad bood in een baaierd zwervers 3 dagen bed, brood en bad. Hier dus 

aan vrouwen; mannen konden terecht in het Catharinagasthuis.

Lange Lijsbethstraat uitlopen, Oude Vest/Oude Singel. De overkant, Noordvest, is in 1611 aangelegd 

om woon- en werkruimte te bieden aan vluchtelingen, vandaar de bijnaam Walenwijk. Brug over en 

langs gracht naar rechts, na ca 50 m linksaf Marktsteeg in langs Scheltema Leiden (Pand 24). Hoek 

Marktsteeg Lammermarkt. 

Voormalige Betlehemskerk, Lammermarkt 57 
In 1644 ingericht als kerk waar (Hoog)Duitse nieuwkomers de dienst in hun eigen taal konden volgen. 

In de 19e werd het een Armenkerk: de rijken wilden de armen niet in hun kerken tegenkomen.

Linksaf Lammermarkt op richting molen, einde links Nieuwe Beestenmarkt in. Steek over.

Groentewinkel/slagerij/Versmarkt Mabroek, Nieuwe Beestenmarkt 2
Abdeslam Abdales Habri begon in 1974 als eerste islamitische producten te verkopen, indertijd nog 

vooral aan arbeidsmigranten. Toen zat zijn winkel Mabroek nog in de Groenesteeg, sinds 1986 is de 

winkel hier gevestigd. 

Gevelsteen hoek Nieuwe Beestenmarkt/Beestenmarkt. 
Het opschrift "In 't Lant van Belofte, In die nieuwe Stad" verwijst naar de nieuw gebouwde stadswijk, 

die ruimte en nieuwe mogelijkheden bood aan veel vluchtelingen en nieuwkomers.  

WANDELROUTE

VAN HEINDE EN VERRE 

In den Vergulden Turk. Foto: Sjoep de Jong
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Ga rechtsaf Beestenmarkt op en sla rechtsaf Steenstraat in. Hier zijn veel bedrijfjes en eetzaken te 

vinden van mensen uit alle delen van de wereld: Iran, Turkije, Argentinië, Suriname, China. En ook:

IJssalon La Venezia , Steenstraat 11
Deze ijssalon is de rechtstreekse voortzetting van een van de allereerste Italiaanse ijssalons in Leiden, 

geopend in 1933.

Steek Steenstraat over. Vervolgens 1e zijstraat links, 1e Binnenvestgracht. Loop deze straat helemaal 

uit, langs Morspoort rechtdoor tot aan Galgewater. Brug over en via Weddesteeg naar het Noordein-

de. Ook hier veel buitenlandse eethuisjes: uit Thailand, Indonesië, Spanje, Latijns-Amerika en het 

oosten van Afrika. De Rembrandtstraat in.

Rembrandtstraat 10
Deze voormalige apostolische kerk werd in 1982 in gebruik genomen door de Marokkaanse gemeen-

schap als Al Hij ra moskee (pand 33). Deze moskee is inmiddels verhuisd naar het Ter Haarplein (pand 

33). Islamitisch Centrum Imam Malik ligt in Leiden Noord aan de Willem de Zwijgerlaan. De eerste 

Moskee Mimar Sinan. Foto: Miranda Goddijn
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Turkse moskee, Mimar Sinan (pand 30), was eerst gevestigd op Hooigracht 30. Tegenwoordig is 

deze in de Curaçaostraat 3 te vinden.   

Einde links, Groenhazengracht op, 2e zijstraat links, Oude Varkenmarkt.

Oude Varkenmarkt 14
De voormalige werkplaats en woning van de familie Spadon, Italiaanse terrazzowerkers. Zij vestigden 

zich eind jaren 1920 in Leiden, in navolging van de familie Candido. Vrijwel al het terrazzo- en granito-

werk in Leidse woningen is door deze 2 Italiaanse families aangebracht.

Einde rechts, Noordeinde op en rechtsaf Rapenburg. Daar staan veel panden waar succesvolle nieuw-

komers woonden, vooral ondernemers en geleerden. Een paar voorbeelden: de ondernemers Poel-

laart (nr.6, Nieuwpoort/Ieper), De la Court (65, Ieper) en Van (H)alewijn (48, Brugge), medisch hoogle-

raar Sylvius (31, Hanau), universiteitsdrukker Elsevier (36, Leuven) en arts en Japankenner Von Siebold 

(19, Duitsland). 

Academiegebouw, Rapenburg 73 (pand 9)
Vanaf 1581 het hoofdgebouw van de Leidse universiteit. Tot eind 17e eeuw kwam meer dan de helft 

van de hoogleraren uit een buitenland, net als ongeveer 40% van de studenten. Ruimte voor verschil-

lende opvattingen was belangrijk voor het succes van de universiteit. Een monumentje verwijst naar 

het protest in november 1940 van de hoogleraren Cleveringa, Van der Bolk en Barge tegen het ontslag 

van joodse collega’s door de nazi’s.

Achter het Academiegebouw ligt de Hortus botanicus (pand 10), ingericht door Carolus Clusius (uit 

Atrecht/Arras). Via de Hortus bereikten andere nieuwkomers Nederland, zoals de (Turkse) tulp.

Schuin aan de overkant ligt het Bestuursgebouw van de universiteit, met daarachter de oude Begijn-

hofkapel. Daar zaten oorspronkelijk de universiteitsbibliotheek en het medisch theater, maar tot 1805

ook de Engelstalige Hervormde kerk. Steek de gracht over, rechtdoor Kloksteeg in.

Kloksteeg 1 
Hier verscheen in 1932 het eerste Chinese eethuis in Leiden, begonnen door een gestrande Chinese 

zeeman. Zeer in trek bij de vele Indische studenten. Het eethuis verhuisde in 1934 naar Lokhorststraat 21.

Jean Pesijnhof, Kloksteeg 21
Het opschrift boven de poort vertelt dat het hof voor vluchtelingen is gebouwd, zoals de (Waalse) op-

richters dat zelf ook waren. Naast de toegang zit een gedenksteen voor John Robinson, de geestelijk 

leider van de Pilgrims, die hier in de Engelse Poort woonde. Deze werd afgebroken voor de bouw van 

het hofje.

Moskee Mimar Sinan. Foto: Miranda Goddijn
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Pieterskerk leiden (pand 6)
Daartegenover zijn aan de Pieterskerk 2 plaquettes bevestigd, gewijd aan de Pilgrims, Engelse ge-

loofsvluchtelingen die in 1609 naar Leiden kwamen. Eén herinnert aan het vertrek van een deel van hen 

naar Amerika, de ander aan in de kerk begraven Pilgrims. Ongeveer de helft van de Pilgrims bleef in 

Leiden en ging op in de Leidse bevolking.

Steek nog vóór de Pieterskerk links het plein over en ga Muskadelstraat in en meteen rechts Lokhorst-

straat in.

Lokhorststraat 21
Hier zat beneden vanaf 1934 een Chinees restaurant, boven was heel lang een missiepost voor Duitse 

dienstmeisjes. Nederlandse meisjes hadden in die tijd vrijwel geen belangstelling meer om als dienst-

bode bij een familie in huis te werken. Daarom werden Duitse dienstmeisjes geworven. Van de ruim 

4000 Leidse Duitse dienstmeisjes (1918-1940), trouwden er 560 met een Leidse jongen.

Rechstaf Pieterskerkstraat in, langs Lokhorstkerk (pand 7), en links om de Pieterskerk, de Nieuwsteeg 

in. Ter hoogte van nr. 8 is een laag poortje. 

Nieuwsteeg/ Lombardpoort
De Noord-Italiaanse Lombarden waren de belangrijkste bankiers van de middeleeuwen. In Leiden 

waren ze al vóór 1300 te vinden. Hier aan de Nieuwsteeg ontwikkelde de leenbank van de Lombarden 

(lommerd!) zich tot de stedelijke bank van lening, later Stadsbank. Via de poort kom je bij het bankge-

bouw uit 1656. NB Er is ook een Lombardsteeg aan de Haarlemmerstraat.

De Lodewijkskerk, Steenschuur 19
De Lodewijkskerk was ooit als Jacobsgasthuis de plek waar pelgrims naar het Spaanse Compostella 

onderdak vonden. In 1590 werd het Saaihal: de eerste Leidse wolhal, het centrum van de door Zuide-

lijke vluchtelingen geïntroduceerde Nieuwe Draperie. In 1807 werd het weer een katholieke kerk. In en 

kort na de Eerste Wereldoorlog werd het de Belgenkerk genoemd: hier kerkten in Leiden onderge-

brachte Belgische vluchtelingen.

Loop stukje terug en ga de brug over richting Garenmarkt. Nog voor het grasveld linksaf, Levendaal 

richting Korevaarstraat.

Garenmarkt
Het voorste deel van de Garenmarkt heette heel lang Oosterlingplaats. Dit was in de middeleeuwen 

de plek waar je kooplieden uit Duitsland aantrof. 
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Synagoge, Levendaal 14
De eerste joden verschenen in 1714 in Leiden, uit Oost-Europa, op de vlucht voor vervolging. De syna-

goge begon in 1723 als een eenvoudige sjoel en werd in 1762 een echte synagoge. Maar ook in Leiden 

werden joden nauwelijks door de bevolking geaccepteerd; de joodse begraafplaats werd vernield. In 

de Bataafse tijd kregen joden burgerrechten, maar nog lang klonken er antisemitische geluiden. De 

Leidse joodse gemeenschap werd gedecimeerd tijdens de Duitse bezetting.
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De Leidse Regenboogwandeling
Deze wandeling is samengesteld door Peter van Eeten van de werkgroep Geschiedenis van COC 
Leiden. Peter was in 1968 betrokken bij de oprichting van de LSWH, de Leidse Studenten Werk-
groep Homofilie, de voorloper van COC Leiden. De werkgroep kwam op voor de belangen van 
homo’s en lesbiennes in de stad en de regio. Deze wandeling gaat langs een aantal belangrijke 
plekken in de bewogen geschiedenis van de homobeweging in Leiden. 

De wandeling start bij het COC, Langegracht 65 (pand 27)
De Leidse Studenten Werkgroep Homofilie (LSWH) en Lesbische Vrouwen Leiden (LVL) hadden al 

veel omzwervingen door de stad gemaakt toen zij in 1985 onderdak vonden in dit monument aan de 

Langegracht. Samen werden zij vanaf dat moment COC Leiden. Het pand wordt door het COC ‘De 

Kroon’ genoemd, naar de gevelsteen boven de deur. De Fransche Kroon was de naam (en een van de 

merken) die de oorspronkelijk hier gevestigde distilleerderij voerde. Tussen 1734 en 1968 werd hier 

jenever en ander gedistilleerd gestookt en verhandeld. 

Op de hoek van het gebouw ga je rechtsaf richting de Oude Vest. Daar ga je linksaf. Op de Hooi-

gracht sla je rechtsaf naar nummer 79.

Het Vrouwenhuis, Hooigracht 79
Hier was vanaf begin 1981 het Leidse Vrouwenhuis gevestigd. Het eerste en enige echte vrouwenhuis 

in Leiden. De positie van lesbische meisjes en vrouwen was een stuk lastiger dan die van homoseksu-

ele jongens en mannen: zij werden vanwege hun vrouwzijn - en zeker als lesbienne - in de jaren 60 en 

70 nauwelijks seksueel serieus genomen. Op de toppen van de 2e feministische golf bezetten vrou-

wen in 1979 het prachtige gemeentepand Het Gulden Vlies (Breestraat 125; waar nu reisorganisatie 

Djoser is gevestigd). Ze wisten voor elkaar te krijgen dat het eveneens fraaie pand Hooigracht 79 

beschikbaar kwam als vrouwenhuis. Slechts enkele jaren is hier een vrouwenhuis gevestigd geweest. 

Nu is het een studentenhuis. 

Loop door naar eetcafé de Hooikist, Hooigracht 49
Dit is het oudste eetcafé van Leiden, sinds februari 1980 hier gevestigd. Vanaf het begin waren hier 

homo’s en lesbo’s zeer welkom. De Hooikist wordt gerund door Rogier van der Linden, die veel voor 

COC Leiden heeft gedaan en doet. 

Ga een stukje verderop rechtsaf de Groenesteeg in. Neem de 3e straat rechts (de Vestestraat) en 

steek aan het eind van de straat de brug over naar de Kraaierstraat. 1e rechts naar de Hogewoerd. 

Op de plek van Hogewoerd 57 zat Miks II
Het Kreatief Sentrum (daarover straks meer) werd in mei 1972 gesloten vanwege reorganisatie. En 

dus waren de Leidse homojongeren weer ‘dakloos’. De mensen die actief waren in sociëteit Miks kre-
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gen hier tijdelijk onderdak: op de bovenverdieping van jongerencentrum Troef aan de Hogewoerd 

57. De soos werd op 28 november van dat jaar geopend onder de naam Miks II. Troef lag niet erg cen-

traal en de ruimte was weinig uitnodigend voor mensen die met hun ziel onder hun arm naar contact 

met gelijkgestemden zochten. In het najaar van 1973 moesten de homojongeren weer vertrekken. 

Het pand was afgekeurd wegens brandgevaar. Het oude pand van Troef is allang afgebroken, maar 

het beeld van de vrouwelijke heilige Cunera (hier stond vroeger het klooster Cunera) is gespaard 

gebleven en heeft een ereplaats gekregen in de voorgevel van de nieuwbouw. 

Steek de weg over en loop door naar Hogewoerd 18. 

Café odessa 
Hier zat jarenlang Café Odessa. In het café, gedreven door Bert Jansen, waren vanaf het begin ho-

mo’s en lesbo’s van harte welkom. 

Ga nog een stukje verder tot het einde van de Hogewoerd en ga daar linksaf naar het Steenschuur 

(met het water aan je rechterkant), Via het Van der Werfpark kom je op het Rapenburg. Loop naar 

nummer 127. 

Rapenburg 127, voorheen studentenvereniging Catena 
Hier zat tot eind 1972 studentenvereniging Catena. Vanaf november 1968 werden hier maandelijks 

integratiefeesten gehouden. Dat waren, zoals de naam aangeeft, feesten waar homo’s (meest stu-

denten) in contact konden komen (al dansend en feestend) met hetero’s en biseksuelen. Want homo’s 

moesten integreren. Dat ging zo ver dat radicale homojongeren zich afvroegen: als we zo doorgaan 

met integreren, zijn wij er dan op den duur nog wel? 

In 1972 verhuisde Catena naar een pand in de Kolfmakersteeg. Daar werden de integratiefeesten 

voortgezet. Een van de lessen die uit de integratiefeesten werden getrokken was het belang van een 

eigen ‘honk’. Dat zou nog tot 1980 duren.

Loop verder over het Rapenburg, voorbij de Hortus botanicus (pand 10) en het Academiegebouw 
(pand 9)  en ga linksaf de Doelensteeg in. Loop naar nummer 11. 

Doelensteeg 11 
Henk van Putten, een echte Leidenaar die in de jaren 70 openlijk homo was en al actief voordat de 

eerste Leidse homo-organisatie LSWH bestond, begon hier op nummer 11 een disco. Op deze plek 

zat tot dan toe café Het Doelenhuisje. De disco kreeg de naam Klikspaan. Daar kon je dansen, ook 

als jongens of meiden met elkaar. De disco werd een groot succes. Maar geleidelijk werd het een 

‘gewone’ disco en verdwenen de homo’s. 

Ga aan het eind van de Doelensteeg linksaf naar de Cleveringaplaats. Linksaf het Paterstraatje in 

WANDELROUTE

REGENBOOGWANDELING 



LEIDEN/68

WANDELROUTE

REGENBOOGWANDELING  

en vervolgens via het Hortus Grand Café en langs het Academiegebouw terug naar het Rapenburg. 

Steek de brug over naar de Kloksteeg. Aan het eind rechtsaf de Nieuwsteeg in en de eerste straat 

links, de Zonneveldstraat. Stop bij het voormalig Politiebureau. 

vm. Politiebureau, Zonneveldstraat 
Van 1927 tot 1 april 1986 was hier het Leidse politiebureau gevestigd. Waarom dit gebouw en deze 

plek in de regenboogwandeling zijn opgenomen? Dat heeft alles te maken met art. 248bis van het 

Wetboek van Strafrecht. Dit wetsartikel, dat bestond van 1911 tot begin 1971, maakte een uitzonde-

ring voor homoseksuelen bij het aangaan van seksueel contact. Voor heteroseksuelen was 16 jaar 

de leeftijd waarop men geacht werd voor zichzelf te kunnen beslissen, voor homo’s werd die grens 

bij meerderjarigheid gelegd (aanvankelijk 23, later 21 jaar). Het artikel verbood seksueel contact van 

personen van 21 jaar of ouder met een ‘minderjarige’. Problemen ontstonden wanneer van 2 min-

derjarigen van verschillende leeftijd die een seksuele relatie hadden één 21 werd. Wat tot dan toe 

was toegestaan werd opeens een misdrijf. De oudere (en dat kon ook een medestudent zijn, die 

1 of 2 jaar ouder was) werd als de ‘verleider’ gezien en de jongste van de 2 als het slachtoffer. Het 

wijst ook op het geloof dat je door ‘verleiding’ homoseksueel kon worden. Dit wetsartikel werd wel 

het 'chantage-artikel' genoemd, omdat het de mogelijkheid bood om als iemand een hekel aan je 

had, je als verdachte bij de politie aan te geven. En dit gebeurde veelvuldig. De gevolgen konden 

ingrijpend zijn. Mensen raakten nogal eens hun partner en kinderen kwijt door echtscheiding, ande-

ren verloren hun baan, werden hun huis uitgezet of weggepest, etc. Als er aanwijzingen waren, dit 

konden ook valse beschuldigingen zijn, dan kon je worden aangehouden en enkele etmalen in een 

politiecel worden vastgehouden. Dat gebeurde hier, in het bureau aan de Zonneveldstraat. Er werd 

ook een register met verdachte personen bijgehouden, compleet met foto’s. Overigens was dit wets-

artikel aanleiding voor een landelijke demonstratie tegen discriminatie van homo’s en lesbo’s op het 

Haagse Binnenhof op 21 januari 1969.

Ga even verderop linksaf de Langebrug op. Loop naar nummer 93. 

De Klikspaan, Langebrug 93 
Hier opende Henk van Putten midden jaren 70 het 1e Leidse homocafé genaamd De Klikspaan. Het 

was een lief, klein café met een intieme sfeer. Nadat Henk een 2e zaak had geopend in de Doelen-

steeg (zie eerder), die ook De Klikspaan werd genoemd, ging de kleine kroeg verder door het leven 

als ‘De kleine klik’. Zo heel lang heeft hij overigens daarna niet meer bestaan. 

Ga rechtsaf de Pieterskerk-Choorsteeg in en op de Breestraat linksaf. Steek de Breestraat over en 

stop bij nummer 66.

Kreatief sentrum, Breestraat 66
We staan voor het gebouw waar tot 2013 het LVC (het Leids Vrijetijds Centrum) was gevestigd, hét 
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podium voor popmuziek in Leiden. Voordat dit het LVC werd zat hier vanaf 1970 het Kreatief Sentrum, 

een open jongerencentrum. In mei 1970 werd hier soos Miks geopend. Bedoeld voor alle homo-

seksuele jongeren, dus niet alleen voor studenten. Het offi ciële doel was ook nu om homo-, bi- en 

heteroseksuele jongeren met elkaar in contact te brengen. Miks zat op woensdagavond op de grote 

bovenzaal. Een enkele keer kwamen wat later op de avond nieuwsgierige heterojongeren boven 

‘homootje kijken’. In de praktijk was dit toen de enige ontmoetingsgelegenheid voor homoseksuele 

jongeren in Leiden buiten ‘de banen’: de smoezelige ontmoetingsplaatsen bij urinoirs, rond molen 

De Valk en bij de volière in het Plantsoen (pand 14). Toen het Kreatief Sentrum in 1972 werd geslo-

ten waren de Leidse homojongeren weer dakloos. Oudere homoseksuelen gingen uit in Amsterdam 

of Den Haag.

Loop de Catherinasteeg (naast nummer 66) uit en ga linksaf de Aalmarkt op. Steek de Kippenbrug 

over en loop door de Vrouwensteeg. Steek de Haarlemmerstraat schuin naar rechts over naar de 

Vrouwenkerkkoorstraat. Naar links het plein op, rechtdoor langs Rij ksmuseum Boerhaave (pand 
22). Met de bocht mee naar rechts de Sionsteeg in. Aan het eind linksaf. Daar is Caeciliastraat 18. 

LWH, Caeciliastraat 18 
Hier heeft de LWH haar eerste ‘eigen’ pand gekregen. Op 11 september 1980 werd de eerste soos-

avond gehouden. De LWH zat beneden; het bovengedeelte werd gebruikt door de Nederlandse 

Vereniging van Huisvrouwen. Deze eigen plek betekende een enorme impuls voor de LWH en zorgde 

voor een toestroom van nieuwe vrijwilligers. Vanuit hier werd de Roze Zaterdag voorbereid, die in 

1983 in Leiden plaatsvond. Er werd veel werk gemaakt van voorlichting (o.a. aan de Leidse politie) en 
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COC Leiden. Foto: Sjoep de Jong
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er werden zelfs zelfverdedigingscursussen gegeven, door Aad van der Luit. Voor die goede voorbe-

reiding was ook wel reden. Het jaar daarvoor was de Roze Zaterdag in Amersfoort verstoord door 

antihomoseksuele jongeren. Maar mede dankzij de goede voorbereidingen werd het in Leiden 

een prachtige dag en een groot feest. Nu zit in Caeciliastraat 18 de Leidse Ballet & Theaterschool. 

Loop nu de andere kant op in de Caeciliastraat richting de Lange Mare. Ga daar linksaf over de 

brug en dan rechtsaf de oude Singel op. Loop door tot nummer 128. 

Café de Rose beurs, Oude Singel 128
Hier zit café De Roze Beurs. Dit gaycafé werd in 2002 door Rogier van der Linden opgericht. Het is 

het enige café in Leiden dat expliciet voor LHBT’ers is bestemd. In december 2004 heeft Michiel 

Hoogkamer het café overgenomen. Dit is het eind van de route. Tijd voor een welverdiend drankje! 

Kijk op www.cocleiden.nl voor meer informatie. 

start

finish
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TOEGANKELIJKHEID IN BEELD 

Tijdens de Open Monumentendagen is iedereen welkom in de monumenten die hun deuren ope-

nen. Of iedereen ook daadwerkelijk over de drempel kan komen, is nog niet zo vanzelfsprekend. 

Een grote groep mensen ondervindt dagelijks hinder in de openbare ruimte en bij het betreden van 

gebouwen. Statige grachtenpanden, kerken en kastelen zijn meestal niet gebouwd in een tijd dat 

hier rekening mee werd gehouden. 

Samen met de leden van het Platform Gehandicapten Leiden hebben wij dit jaar onze opengestelde 

monumenten onder de loep genomen en bekeken op toegankelijkheid. Dankzij een subsidie vanuit 

de BankGiro Loterij Open Monumentendag hebben we onder andere een aantal inrijplaten kunnen 

aanschaffen waarmee we enkele panden  toegankelijker maken. De monumenten die rolstoeltoegan-

kelijk zijn, hebben we opgenomen in deze route. 

Platform Gehandicapten Leiden
Stichting Platform Gehandicapten Leiden behartigt de belangen van mensen met functiebe-

perkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. 

Het is een onafhankelijk samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties. Het Plat-

form richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste 

zin van het woord. Doel is een bijdrage leveren aan een toegankelijke samenleving door 

onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen. De belangenbehartiging richt zich 

vooral op de stad Leiden. Voor meer informatie: www.platformgehandicaptenleiden.nl

Hoge drempels en hardstenen stoepen kunnen behoorlijke hindernissen vormen. Foto: Saskia Leupen
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ROUTE LANGS ENKELE ROLSTOELTOEGANKELIJKE MONUMENTEN

In het overzicht op p. 9 lees je welke panden 
rolstoeltoegankelij k zij n en of er een aangepast 
toilet aanwezig is. Kom je met de auto? Dan ra-
den wij  Parkeergarage Lammermarkt aan, bij  het 
startpunt van deze route. 
Meer informatie over parkeren: www.leiden.nl/
parkeren 

Voor actuele bezoekersinformatie en reserveren: 
www.openmonumentendagenleiden.nl 

De nummers verwij zen naar de nummers van de 
monumenten in het boekje en op de plattegrond 
achter in het boekje. 

NB Bij het samenstellen van de route in juli is nog niet 

bekend wat de stand van zaken is van de herinrich-

tingswerkzaamheden aan fi etspaden en wegdek van de 

Langegracht in september. De ligging van het fi etspad 

kan gewijzigd zijn. Volg daarom de aanwijzingen op de 

borden. 

Start rolstoelroute
Start route bij Parkeergarage Lammermarkt. Steek over bij het zebrapad tegenover de garage en 

vervolg je weg over de linker stoep van de Nieuwe Beestenmarkt richting centrum. Sla linksaf naar 

de Oude Singel. De stoep van deze gracht is onlangs verbeterd en kent in verhouding met andere 

Leidse grachten weinig obstakels zoals paaltjes, fi etsen en nare afritten. Museum De Lakenhal, 
Oude Singel 32 (pand 23, p.37) 

Komende uit De Lakenhal vervolg je je weg links over de stoep. 2e zijstraat links, Marktsteeg 1. Hier 

is Scheltema Leiden, Marktsteeg 1 (pand 24, p. 38)

Deze voormalige wollendekenfabriek is momenteel cultureel centrum plus oefenruimte voor Domino 

Theatergroep en Muziektheater de Veenfabriek. De industriële sfeer is nog aanwezig. Komende uit 
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Scheltema, verder in de Marktsteeg. Op de hoek met de Langegracht rechts de dikke steunberen in 

de zijmuur van de voormalige Bethlehemskerk, vroeger ook wel armenkerk genoemd.  

Ga rechtsaf Langegracht op, blijf aan deze kant. Je komt langs een voormalig Koetshuis, Lammer-

markt 63. Vroeger waren hier diverse fabriekjes. Steek de brug over en ga rechts aan overzijde de 

Korte Mare op. Recht vooruit zie je de koepel van de Marekerk uit de 17e eeuw ontworpen door 

Arent van ‘s Gravesande. Ga linksaf en vervolg je weg over de Oude Singel. 1e zijstraat links, Vol-

molengracht. Blijf aan linkerzijde en sla linksaf, Langegracht. Let op mogelijke wegwerkzaamheden. 

Steek waar mogelijk rijbaan over naar overkant. Recht voor je is de entree van het terrein tussen De 

Sleutels en de energiecentrale. Volg het fi etspad tot je bij een hek komt: Hier was de voormalige 

steenkolengascentrale, Papegaaisbolwerk 18 en 20 (pand 25, p.39) 

Terug naar Langegracht en steek weer over. Vervolg je weg links over de Langegracht tot De Kroon, 
Langegracht 65 (pand 27, p. 41). Hier is de Leidse afdeling van het COC gevestigd. 

Route terug naar Lammermarkt: rechtsaf Zandstraat in, rechtsaf Oude Singel helemaal terug. 

Extra: Samen ravotten in Speeltuin De Doorbraak: inclusieve natuurspeeltuin. Deze speel-

tuin heeft speeltoestellen die ook voor kinderen in rolstoel toegankelijk zijn. Zie p.51  

ROLSTOELROUTE

LEIDEN
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Geen KidsKids op school gekregen? Haal hem 11 & 12 
september op bij het Infopunt of de Hortus botanicus. 
(Zolang de voorraad strekt)
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Fietsroute 
Mijn monument is jouw monument 

Deze fietsroute, samengesteld door Geert Doeven, voert langs 23 open monumenten die zijn 
opgenomen in dit programmaboekje. Bij elk monument wordt het bijbehorende nummer uit het 
programmaboekje vermeld. De route is ongeveer 13 kilometer lang. 

De route start bij het informatiepunt van de Open Monumentendagen Leiden, dit jaar in de vestiging 

van MboRijnland, Breestraat 46 (pand 1).

Met je rug naar het pand fiets je rechtsaf, de Breestraat af. Na ruim 50 meter bereik je het 1e monu-

ment, Breestraat 24, voormalig Hotel Lion d’Or (pand 4).  Vervolg je weg, einde Breestraat 

linksaf aan de overkant van het Rapenburg. Je fietst het Rapenburg af (100 meter voorbij het Aca-

demiegebouw met de weg mee naar links) tot je niet verder kunt (Van der Werfpark zit in de weg). 

Ga links over de brug, (Steenschuur) en de volgende brug rechts over en meteen links. Daar is op 

Steenschuur 6 het gebouw van de Vrijmetselaarsloge (pand 12).

Einde Steenschuur, rechts de Korevaarstraat in. Deze fiets je uit tot vlak voor de brug. Sla linksaf en 

vervolg je route langs het Plantsoen (pand 14). Fiets langs het Plantsoen met het water aan je 

rechterhand. In het park is fietsen niet toegestaan. 

Halverwege het Plantsoen (ter hoogte van de Kraaierstraat) rechtsaf over de Van Disselbrug en dan 

linksaf, Zoeterwoudsesingel. Na 400 meter rechtsaf de Fruinlaan in en na 100 meter links, Cobet-

straat. Op de hoek van de eerste zijstraat rechts (Kernstraat 9) staat Sunny Home (pand 15), het 

voormalige woonhuis van Maarten en Eva Biesheuvel. 

Ga verder door de Cobetstraat. Aan het einde oversteken en linksaf. Bij de brug rechtdoor, Plantage 

en vervolgens Hogewoerd. Dan de 2e rechts, Rijnstraat, brug over en vervolgens links-, en meteen 

de eerste straat rechtsaf, Herengracht. Na 200 meter rechts zit het voormalig Oudeliedenhuis 
(pand 20).

Door tot de 1e brug, daar rechts de Groenesteeg in. Nu rijd je recht op de historische begraaf-
plaats Groenesteeg (pand 31) af. Na bezoek ga je terug door de Groenesteeg en rechtsaf de 

Waardgracht op. Bij de volgende kruising rechtsaf. Je fietst langs het complex van de voormalige 

meelfabriek waar volop bouwactiviteiten plaatsvinden. Over de brug links de Zijlsingel op. 

Let op smalle fietsstrook langs drukke weg! 

LEIDEN
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Volg de Zijlsingel tot 100 meter voorbij de Zijlpoort. (Voor een bezoek aan Leiderdorp sla je bij de 

stoplichten rechtsaf. Fiets alsmaar rechtdoor tot over  de Spanjaardsbrug. Daar kun je overstappen 

op de fietsroute van Leiderdorp (zie p.88). Daar ga je schuin naar rechts, de Kooilaan in. Sla rechtsaf 

Kooizicht in en dan links op de Parkstraat. Je fietst nu recht op het Gebouw (pand 29) af. 

Vanuit het Gebouw rechtdoor over het kleine bruggetje (Arubapad) en na de brug linksaf. Aan je 

rechterhand is de moskee Mimar Sinan (pand 30).

Terug over het bruggetje en meteen rechts langs het water. Steek de Kooilaan over en ga rechtdoor, 

de Soestdijkkade op. 1e kruising links, Lusthoflaan. Deze doorfietsen tot het einde, daar rechts, Heren-

singel. Na 150 meter aan de rechterzijde staat de Sint Josephkerk (pand 28). Fiets verder langs de 

Herensingel die overgaat in de Maresingel. Beide onderdeel van het 6,5 kilometer lange Singelpark. 

Ter hoogte van de Koningstraat ga je links over de Tweelingbrug. Meteen na de brug schuin rechts 

en je bereikt het Trafoplein met het gebouw van de voormalige vuilverbranding en het schakelstation. 

Hierin is Brouwerij Pronck gevestigd (26). Geniet hier van de gezellige sfeer! En bezoek het aan de 

overkant op Langegracht 65 gelegen pand De Kroon van het COC Leiden (pand 27).* 

Vanaf het Trafoplein rechtsaf en 50 meter verderop rechts het Papegaaisbolwerk op. Je komt bij het 

Energiepark en ziet de Open Monumentendagen vlag hangen bij vm. stedelijke gasfabriek 
(pand 25). Terug naar de Langegracht, rechtsaf en meteen over de brug linksaf, Nieuwe Mare. Einde 

weg rechts, Oude Singel. Aan de overkant van het water blinkt de oudste schouwburg van Nederland, 

aan de rechterzijde kom je achtereenvolgens bij Scheltema leiden (pand 24) en Museum De 
Lakenhal (pand 23).

Trek verder langs de Oude Singel tot de Nieuwe Beestenmarkt, daar rechtsaf en vervolgens langs 

Molen De Valk over het fietspad en de brug over het Schuttersveld en onder het station door (aan 

de linkerzijde van de weg over het fietspad blijven rijden). Na het spoor links langs het station en 

vervolgens ter hoogte van de entree van het station schuin rechtsaf, het fietspad op. Bij de kruising 

rechtdoor, Hippocratespad. Volg nu het fietspad tot de kruising met de Darwinweg, daar links. Je rijdt 

nu om het Pesthuis (pand 32) heen. De ingang is aan de Plesmanweg.

Even terug over het fietspad en links onder de weg door via de Pesthuistunnel. Rechtdoor op de 

Vondellaan, deze uitrijden tot de kruising met de Lelylaan en daar, net voor het begin van de fietstun-

nel, links aanhouden en dan linksaf langs de Lelylaan. Over de Rijnbrug, door het tunneltje en op de 

fietsrotonde 3e afslag (ofwel linksaf). Na 200 meter aan je rechterzijde zie je de Al Hijra Moskee 
(pand 33), ingang aan het Ter Haarplein. 

Na bezoek vervolg je je weg langs de Haagweg richting centrum. Na de spoorwegovergang en de 

brug rechtsaf en dan links aanhouden, Witte Singel. Fiets de Singel af tot voorbij de Leidse Sterre-

wacht en geniet van het uitzicht op de Hortus botanicus.

FIETSROUTE

LEIDEN
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FIETSROUTE

De 1e brug links ga je over, je komt in de Kaiserstraat. Rechtdoor tot op het Rapenburg. Hier kun je 

het Academiegebouw (pand 9) en de Hortus botanicus (pand 10) bezoeken. 

Je gaat de brug over langs Barrera, de Kloksteeg in. Na 100 meter links de Pieterskerk Leiden 
(pand 6). De kerk viert exact op 11 september 2021 zijn 900e verjaardag. 

De fietstocht eindigt hier. Wil je nog meer monumenten zien, dan kun je vanaf de noordzijde van de 

kerk de Pieterskerkstraat in voor een bezoek aan de Lokhorstkerk (pand 7). 

*Let op: de Langegracht wordt deze zomer herontwikkeld. De ligging van het fietspad kan gewijzigd 
zijn. Volg de aanwijzingen op de borden. 

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

Herinrichting kerkzaal Dorpskerk Kaag

Ontwikkeling woon-bedrijfspand Leiden

Overige lopende projecten 2021 o.a. :
• Ontwerp 2 vrijstaande nieuwbouw villa’s Kaag

• Restauratie en transformatie rijksmonument bollenschuur Voorhout

• Begeleiding onderhoud rijksmonument Lokhorstkerk Leiden

• Begeleiding onderhoud rijksmonument Waalse Kerk Leiden

• Begeleiding onderhoud rijksmonument Herengrachtkerk Leiden

• Advisering herbouw historische panden Delfshaven

• Restauratie rijksmonument woonhuis Leiden

• Restauratie rijksmonument pastorie en koetshuis Wassenaar

• Gevelrestauratie monument Wassenaar

• Restauratie rijksmonument woonboerderij Zoeterwoude

• Plan restauratie en transformatie 2 monumenten Hoofddorp

• Begeleiding onderhoud rijksmonument hofje Den Haag

• Advisering rijksmonument bezoekerscentrum Meijendel Wassenaar

Visualisatie historie Dever

bureau voor architectuur, 
restauratie & bouwhistorie

Kasteel Wittenburg Wassenaar

Ouderwets Goed 
sinds 1967

www.schoutenverpakking.nl
telefoon 071 576 34 34
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DORPSKERK
Hoofdstraat 19

Open / ZA 

ZA Zaterdag open van 12.00 tot 17.00 uur
A Rolstoeltoegankelijk
A Niet rolstoeltoegankelijk
I Beperkt toegankelijk, houdt u rekening met wachttijd

E Consumpties verkrijgbaar
F Kinderactiviteit/leuk voor kinderen
�Toiletten

Bij de voorbereiding van de Open Monumentendag Leiderdorp was nog veel onzeker over de (on)mogelijkheden 

om met meerdere belangstellenden tegelijk historische panden te bezoeken. Het OMD-comité ontwierp daarom een 

wandelroute, fietsroute, en videopresentatie waarbij je op veilige afstand van elkaar nog bestaande en reeds verdwenen 

historische panden van buiten kunt bewonderen. De 401-jarige Dorpskerk neemt een centrale plaats in.

Met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen (o.a. 1.5 m afstand):

01

OVERZICHT MONUMENTEN

LEIDERDORP

401-jarige kerk 
Interieur met Mitterreither-orgel uit 1781, preekstoel 

herenbanken, monumentale grafstenen  

Expositie fotowedstrijd “Mijn monument, jouw 

monument”, inzendingen tot 14 jaar en vanaf 14 jaar 

Doorlopende videopresentatie 
over historische panden en plaatsen, waarvan alleen 

de herinnering nog rest aan de hand van afbeeldin-

gen, kaarten en oude foto’s     

Oude begraafplaats
Monumentale grafstenen met religieuze symboliek

AF

AF

IAF

A

‘T TREFPUNT Open / ZA 02
Verenigingsgebouw van de kerk 

Wandcollage van historische foto’s 

A

Publicaties over de historie van Leiderdorp 

Actuele informatie over de wandel- en fietsroute, 

met elk een serie prikkelende quizvragen over histo-

rische wetenswaardigheden.

Start- en eindpunt wandelroute langs panden 

en plaatsen met een verhaal via: 

Jaagpad, Doesbrug, Hoofdstraat
3 km, zie kaart 1

AF

INFORMATIE STAND
OPEN MONUMENTENDAG 2021

03
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VERVOLG INFORMATIE STAND Open / ZA 03
Start- en eindpunt fi etsroute langs panden en plaatsen 

met een verhaal via: 

Spanjaardsbrug, Boterhuispolder, Dwarswatering, 
Munnikkenpolder, Doeskwartier, Hoofdstraat
Ca. 15 km, zie kaart 2.

Oorspronkelijk boerderij voor 48 koeien, bouwjaar 

1908, nu gemeentelijk monument

KAART WANDELROUTE

LEIDERDORP

AF

WOON-WERKLOCATIE OUD ADE
Leidseweg 23
(bij  rotonde, rand Leiderdorp)

04
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KAART FIETSROUTE

LEIDERDORP
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OVERZICHT MONUMENTEN

OEGSTGEEST

OEGSTGEEST/92

ZA Zaterdag open van 12-17 u
ZO Zondag open van 12-17 u
A (±) (Gedeeltelijk) Rolstoeltoegankelijk
A Niet Rolstoeltoegankelijk

M�Kunst 
E Consumpties verkrijgbaar 
D Presentatie, expositie en/of lezingen        
K Muziek in monument

DUINZIGT
Rhijngeesterstraatweg 40d

Open / ZA 12-17 u

Rondleidingen, expositie, muziek 

AMEDK

Check www.openmonumentendagoegstgeest.nl voor laatste wijzigingen

DORPSCENTRUM
Lytweg 9

Open / ZA 12-17 u

Expositie fotoclub, kinderactiviteit en muziek

EDK

KASTEEL OUD-POELGEEST 
Poelgeesterweg 1

Open / Zo 11-17 u

Rondleidingen in kasteel, wandeling op landgoed en in 

kapel toelichting 

MEDK

SCHEEPSTIMMERWERF 
KLAAS HENNEPOEL

Haarlemmertrekvaart 2c
Open / ZA zo 12-17 u

Ontvangst met uitleg 

MED

GEMEENTEHUIS
Rhijngeesterstraatweg 13

Open / ZO 12-17 u

Rondleidingen 

AMED

CULTUURHUIS DE PAULUS
Warmonderweg 2

Open / Za 14.30-17.30 u

Expositie en rondleidingen 

AMEDK

REGENBOOGKERK
Mauritslaan 12

Open / Zo 12-17 u

Ontvangst met uitleg en muziek

MEDK

GROENE KERK EN BEGRAAFPLAATS
Haarlemmerstraatweg 4-6

Open / Za 10.30-17 u

Op erf en begraafplaats rondleidingen en speurtocht

In de kerk muziek, lezingen en rondleidingen

AMEDK

DE GRUNERIE
Van Cuyklaan 16

Open / ZA zo 12-17 u

Ontvangst met uitleg

D

OEGSTGEESTER VOLKSTUIN 
VERENIGING DE GROENERIE

Van Cuyklaan 18
Open / ZA 12-17 u

Speurtocht/quiz op de tuin en bezoek bijentuin

AD

RIJNLANDSE BOEKHANDEL

Lange Voort 35 – 37
Open / ZA 9-17 u

Doe mee aan de literaire grabbelton

AD

OUDE RAADHUIS EN BRANDWEERSPUIT

Wijttenbachweg 27 – 29
Open / Zo 12-17 u

Brandspuit is open: uitleg ter plaatse

AD

KLEIN CURIUM

Rhijngeesterstraatweg 38 a en b
Open / Zo 12-17 u

Doorlopend ontvangst 
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ACTIVITEITEN

OEGSTGEEST

ACTIVITEITEN IN HET WEEKEND /

LITERAIRE VERRASSINGSWANDELING MET VERHALEN, GEDICHTEN EN BEELDEN 
Achterop de literaire bagagedrager van schrijvers en dichters van/over Oegstgeest 

TOCHT LANGS DE PANDEN VAN ARCHITECT HENDRIK JESSE
Op 11 en 12 september houdt om 10.30, 13.00 en 14.30 uur de Jessestichting in samenwerking met eige-

naar de heer R. van Lanschot een korte 360° lezing bij/in De Keet, Rijnsburgerweg 35

MEC WANDELING BOS VAN RHIJNGEEST
Duur 30-45 minuten. Start 14 uur, beide dagen bij gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13

MEC WANDELING LANDGOED ENDEGEEST
Duur 30-45 minuten. Start 15 uur, beide dagen bij kasteel Endegeest, Endegeesterstraatweg 5

WANDELTOCHT LANGS INFORMATIEZUILTJES HISTORISCHE VERENIGING OEGSTGEEST

De Keet. Collectie: Erfgoed Leiden en Omstreken



ARCHITECT JESSE

OEGSTGEEST

OEGSTGEEST/94

Architect Jesse en zijn panden in Oegstgeest rond 1900

Saskia Baatenburg de Jong-Telling en Kristin Vossen

In 1395 werd een verharde weg aangelegd van de Rij nsburgerpoort tot in Oegstgeest, die wij  nu 
kennen als de Rij nsburgerweg. Precies 500 jaar later verschij nt hier de eerste rij  woonhuizen (num-
mers 26-60) van een onbekende architect. 
Deze jonge architect met Leidse roots is Hendrik Johannes Jesse (1860-1943). Het is hem eindelij k 
gelukt om hiervoor toestemming van de gemeente Oegstgeest - tot 1896 was dit Oegstgeest 
grondgebied(!) - te krij gen. De bouw is het startsein voor talrij ke Jessehuizen in deze buurt. Een 
tocht langs zij n panden laat zien hoe afwisselend zij n ontwerpen zij n. 

Jesse /
Hendrik Jesse was een veelzijdig architect: villa’s, kerken, rijtjeshuizen en raadhuizen. De zoon van 

een apotheker in Zaltbommel wist al jong dat hij architect wilde worden. Zijn vader adviseert hem 

naar Leiden te gaan waar hij timmermansknecht wordt, de avondtekenschool volgt en leerling wordt 

op de voorloper van de Delftse TU (Polytechnische School). Op 23-jarige leeftijd vestigt Jesse naam 

met het winnen van de prijsvraag voor de Nieuwe (hervormde) kerk in Katwijk aan Zee in 1885. Er 

Foto Rijnsburgerweg rond 1900. Prentbriefkaart, uitgever Louis Diefenthal
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ARCHITECT JESSE

OEGSTGEEST

staan namelijk geen zuilen in de indrukwekkend grote open ruimte die plaats moest bieden aan 1500 

personen. De kruiskerk heeft een 51 meter hoge toren en is opgetrokken in baksteen met banden en 

hoekblokken in natuursteen, de toen populaire neorenaissance stijl.

Bouwstijlen /
De tijdgeest rond 1900 zie je terug in Jesses ontwerpen: een mix van de eigentijdse stijlen neorenais-

sance, art nouveau en rationalisme. 

Neorenaissance kenmerken zijn: trapgevels, een bakstenen gevel met natuurstenen details, kruisko-

zijnen en rondbogen. 

Art nouveau bij Jesse zit in de detaillering. Smeedwerk valt op, glas-in-lood, geglazuurde dakpannen, 

tegelmozaïek en de hoefi jzervorm. Typisch voor Jesse in de art nouveau-stijl zijn verder de groen ge-

glazuurde raamdorpels, soms zelfs een dubbele rij. 

Als fan van Berlage past Jesse in zijn ontwerpen de rationalistische stijl toe. Functies als een trappen-

huis komen duidelijk tot uiting in de gevels. De plattegronden worden eenvoudiger met een kamer 

en suite. Functioneel detail in zijn ontwerpen wordt een naar binnen draaiende onderdorpel (‘venster-

plint’) onder de raampartijen om ventilatie mogelijk te maken. Frisse lucht in de kamers zonder de 

ramen open te zetten!

Huize De Keet /
Vanwege zijn vele bouwactiviteiten wordt Jesse een welgesteld man. Dat stelt hem in 1905/06 in staat 

een imposant landhuis neer te zetten aan de Rijnsburgerweg waar hij met zijn gezin woont en werkt tot 

zijn overlijden. De naam van de woning met werkruimte De Keet is te lezen in uitspringende bakstenen 

in de zijgevel (foto op p.93).

Ook in dit ontwerp is Berlages rationele stijl terug te vinden in de strakke bakstenen gevels, een 

torenachtig trappenhuis, een inpandig balkon, de ronde bogen bij vensters en deuren en de groen 

verglaasde  raamdorpelstenen. Net als in andere huizen verwerkt Jesse in zijn eigen interieur oude 

bouwmaterialen als antieke deuren, eiken plafondbalken, kruiskozijnen en een Delftsblauwe betegel-

de schouw. Onder de Keet laat hij, als liefhebber en verzamelaar van oud bouwmateriaal, speciaal een 

grote kelder aanbrengen. Het interieur is ook typisch Jesse: opvallende doorkijkjes onder rondbogen 

gecombineerd met praktische toepassingen zoals een zitvensterbank. 

Op zaterdag 11 en zondag 12 september zal, als de coronaregels dat toelaten, de Jesse Stich-
ting in samenwerking met eigenaar de heer R. van Lanschot bij /in De Keet een korte 360° lezing 
over Jesse houden om 10.30, 13.00 uur en 14.30 uur.  Zie ook Pand 34 (p.48).

Foto Rijnsburgerweg rond 1900. Prentbriefkaart, uitgever Louis Diefenthal

Voor meer informatie zie www.jessestichting.nl
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De Open Monumentendagen 2021 in Leiden worden mede mogelijk gemaakt door / 

• Gemeente Leiden

• Burgy Bouwbedrijf Leiden (hoofdsponsor)

• Architectenburo Marcel van Dijk (hoofdsponsor)

• Erfgoed Leiden en Omstreken (hoofdsponsor) 

• en alle adverteerders in dit boekje

Met dank aan /
De eigenaren, bewoners, beheerders en (restauratie)architecten 

van de opengestelde monumenten, alle vrijwilligers van Open 

Monumentendagen Leiden, Gemeente Leiden, Erfgoed Leiden 

en Omstreken, Universiteit Leiden, afdeling Vastgoed,

Historische Vereniging Oud Leiden, Cultuurfonds Leiden,

Schouten Verpakkingen, Van Manen aan Tafel, Platform 

Gehandicapten Leiden, Contactgroep Leidse Koren, 

redactieleden, auteurs, vertaler, fotografen en alle 

organisatoren van de diverse activiteiten. 

Bestuur Stichting Open Monumentendagen Leiden  / 

Alexander Geertsema (voorzitter), Geert Doeven (penningmeester), 

Marianne Kroon (communicatie en PR), Daan Isendoorn (sponsors 

& adverteerders), Milly de Bruyn (nevenactiviteiten, jeugd en 

klassendagen), Saskia Leupen (coördinator)

Telefoon / 06 467 500 63 

E-mail / info@openmonumentendagenleiden.nl 

Website / www.openmonumentendagenleiden.nl

Tekstbijdragen en ondersteuning redactie / 
Malou Alkemade, Quirijn Bongaerts, Reinoud Boter, Brigitte 

Bruyns, Geert Doeven, Irene Dijkman, Peter van Eeten, 

Maarten Enderman, Peter van der Geer, Alexander Geertsema, 

Anne Hofstede, Ward Hoskens, Hanneke Jelles, Romy van Keppel, 

Marieke Kok, Barend Kraal, Marianne Kroon, Marcel van Leechburch 

Auwers, Saskia Leupen, Corrie van Maris, Jaap Metzlar, Anniek 

Mueller, Gwendolyn Pronk, Monique Roscher, Hans Schuurmans, 

Cor Smit, Ton Snepvangers, Esther Starkenburg, Moniek Steenland, 

Susan Suer, Jelle Verheijen, Wytske Visser, Francien van Zaanen Durand

COLOFON

GVB architecten
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Redactie / Saskia Leupen en Marianne Kroon (eindredactie), Malou Alkemade (correcties) 

Illustraties en foto’s / Beeldbank Historische Vereniging Oud Leiden, Mike van Bemmelen, 

Rijksmuseum Boerhaave, Buro JP, Claudia Claas, Erfgoed Leiden en Omstreken, Miranda Goddijn, 

Sjoep de Jong, Museum De Lakenhal, Saskia Leupen, Mecanoo architecten, Patricia Nauta, Ralph 

Reniers, De Sleutels, Thijs Tuurenhout (BankGiro Loterij OMD), Marijke van der Werf

foto omslag / Claudia Claas

LEIDERDORP /
Comité Open Monumentendag Leiderdorp / Peter Diebels (vz), Jack Beijer, Hanne Bulk, 

Anne-Marie Morolli, Bob Reidsma, Ramon Thunnissen, Aad Vons, Arjaan Wit

Contact /  info@leiderdorpsmuseum.nl / www.leiderdorpsmuseum.nl

Tekstbijdragen / Arjaan Wit

OEGSTGEEST /
Open Monumentendagen Oegstgeest wordt gerealiseerd door Stichting Osger Support.

Bestuur / Saskia Baatenburg de Jong, Lineke Hofdijk, Kristin Vossen, Heiko Tjalsma, Frank 

Brunnekreeft  en Jan Halin

Contact / website: www.openmonumentendagoegstgeest.nl / e-mail: info@osger.nl  

Ontwerp & vormgeving / Valetti, Claudia Claas

Druk / Puntgaaf Drukwerk, Leiden

Oplage / 12.000

ISBN / 978-90-813230-0-0

NUR / 648

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

COLOFON
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LEGENDA

LEIDEN

01 MBORIJNLAND (INFORMATIEPUNT) / Breestraat 46-48 Open / ZA ZO  Meer info p. 13

02 STADHUIS / Breestraat 94 Open / ZA  Meer info p. 14

03 CARILLON STADHUISTOREN / Breestraat 94-96 Open / ZA   Meer info p. 15

04 Vm. HOTEL LION D'OR / Breestraat 24 Open / ZA ZO  Meer info p. 16

05 Vm. V&D-GEBOUW / Breestraat 84-86 Open / ZA ZO  Meer info p. 17

06 PIETERSKERK LEIDEN / Pieterskerkhof 1a / Kloksteeg 16a Open / ZA zo  Meer info p. 18

07 LOKHORSTKERK / Pieterskerkstraat 1 Open / ZA ZO  Meer info p. 20

08 WOONHUIS NA RESTAURATIE / Rapenburg 49 Open / ZA ZO  Meer info p. 21

09 ACADEMIEGEBOUW / Rapenburg 73 Open / ZA ZO  Meer info p. 22

10 HORTUS BOTANICUS / Rapenburg 73 Open / ZA zo  Meer info p. 23

11 WOONHUIS IN VERBOUWING / 5e Binnenvestgracht 7 Open / ZA ZO  Meer info p. 24

12 VRIJMETSELAARSLOGE / Steenschuur 6 Open / ZA ZO  Meer info p. 25

13 HUISJE VAN ELMER / Plantsoen, ter hoogte van nr. 11 Open / ZA ZO  Meer info p. 26

14 PLANTSOEN EN SINGELPARK / Plantsoen en Singelpark Open / ZA zo  Meer info p. 27

15 SUNNY HOME / Kernstraat 9 Open / ZA ZO  Meer info p. 28

16  DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ / Oude Rijn 44 Open / ZA Meer info p. 29

17 HEILIGE GEEST WEESHUIS / Hooglandse Kerkgracht 17a Open / ZA  Meer info p. 30

18  Vm. LUTHERSE KERK / Hooglandse Kerkgracht 26 Open / ZA zo  Meer info p. 32

19 Vm. CONSISTORIE  / Hooglandse Kerkgracht 28 Open / ZA  Meer info p. 33

20 Vm. OUDELIEDENHUIS / Herengracht 33 - 35 Open / ZA ZO  Meer info p. 34

21 WOONHUIS IN VERBOUWING / Apothekersdijk 15 Open / ZA ZO  Meer info p. 35

22  RIJKSMUSEUM BOERHAAVE / Lange Sint Agnietenstraat 13 Open / ZA zo  Meer info p. 36

23 MUSEUM DE LAKENHAL / Oude Singel 32 Open / ZA ZO  Meer info p. 37

24 SCHELTEMA LEIDEN / Marktsteeg 1 Open / ZO  Meer info p. 38

25 Vm. STEDELIJKE GASFABRIEK / Papegaaisbolwerk 18/20 Open / ZA ZO  Meer info p. 39

26  Vm. SCHAKELSTATION / Langegracht 70d Open / ZA zo Meer info p. 40

27 DE KROON / Langegracht 65 Open / ZA zo  Meer info p. 41

28  SINT JOSEPHKERK / Herensingel 3 Open / ZA Zo  Meer info p. 42

29 HET GEBOUW / Arubapad 2  Open / ZA zo  Meer info p. 43

30 MOSKEE MIMAR SINAN / Curaçaostraat 3 Open / ZO  Meer info p. 44

31 BEGRAAFPLAATS GROENESTEEG / Groenesteeg 126 Open / ZA ZO  Meer info p. 45

32  HET PESTHUIS / Pesthuislaan/ingang Plesmanlaan Open / ZA zo  Meer info p. 46

33 AL HIJRA MOSKEE / Ter Haarplein 1-5 Open / ZA  Meer info p. 47

34 DE KEET / Rijnsburgerweg 35 Open / ZA zo  Meer info p. 48
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