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Vrijwel elke bewoner van de stad zal het bevestigen: Leiden is bijzonder. De stad maakte 
wereldwijd furore op het gebied van wetenschap, textielnijverheid en schilderkunst.  
En nog steeds staat Leiden geregeld in de belangstelling. De compacte, authentieke 
 binnenstad is met haar verrassende hofjes en brugjes een bezienswaardigheid op zich.  
De musea zijn talrijk; de terrasjes langs de grachten gemoedelijk en gezellig.  
Echt een stad waar u uitgebreid op ontdekkingstocht kunt gaan. 
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In de hoogtijdagen moet het in de Leidse 
steegjes en straatjes een gegons zijn 
geweest van draaiende spinnenwielen en 
weefgetouwen. De Leidse lakenhandel 
bloeide in volle glorie en de stoffen gingen 
tot ver in de 17e eeuw de hele wereld over. 
Diverse namen en gebouwen herinneren 
nog uit die tijd, zoals de Lakenhal uit 
1640 en het Wevershuis uit 1631. In de 
Lakenhal kwamen de laken-gouverneurs 
en de staalmeesters samen. Ook werden 
hier de stoffen gekeurd en verzegeld. Het 
Wevershuis is de voormalige woning van 
de 17e eeuwse wever Jan Woutersz Yser en 
zijn gezin. Hier kunt u het harde Leidse 
textielbestaan zien en ervaren. 

 vluchtburcht Eeuwenlang vonden 
de Leidenaren een veilige schuilplaats 
binnen de dikke muren van de 12e eeuwse 
verhoogde vluchtburcht, strategisch gele-
gen tussen twee armen van de Rijn. Deze 
werd naar verloop van tijd echter opgeslokt 
door de stad en kon onvoldoende be-
scherming meer bieden tegen indringers. 
Stevige stadsmuren en indrukwekkende 
vestingwerken verrezen en groeiden mee 
met het alsmaar toenemende inwonertal. 
Een aantal torens en poorten zijn bewaard 
gebleven. Zo staat aan de Jan van Hout-

kade de 15e eeuwse Waltoren Oostenrijk 
nog overeind. Van de vestingwerken uit de 
17e eeuw zijn twee poorten blijven staan: 
de Zijlpoort (1667) en de Morschpoort 
(1669) - de naam duidt op de morschen 
(moerassen) en zompe gronden die zich 
hier tot aan de stadsrand uitstrekten. Ook 
de hoekige vormen van de wallen zijn nog 
goed herkenbaar op de kaart. 

 Zaterdagmarkt Elke zaterdag veran-
dert de binnenstad van Leiden tussen 8.00 
en 17.00 uur in een grote marktplaats. 
De markt telt ruim 210 kramen met een 
grote variëteit aan producten. Bijzonder is 
bovendien een de aaneengesloten rij van 
30 groente- en fruitkramen.

 hoeken en kabeljauwen De dikke 
muren hebben hun nut ruimschoots be-
wezen. In de 15e eeuw was Leiden dikwijls 
middelpunt van Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. Rijk geworden, machtige stede-
lingen waren het zat om gedomineerd 
te worden door het feodale systeem. Ze 
weigerden nog langer ‘onderdaan’ te zijn 
en hoge belastingen te betalen voor oorlo-
gen van de adellieden. Onder de geuzen-
naam Kabeljauwen trokken ze ten strijde. 
Waarop de adel (Hoeken) op zijn beurt de 
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tegenaanval inzette. De meeste kastelen in 
de omgeving van Leiden hebben die strijd 
niet overleefd. Zo rest er alleen nog een 
slotgracht van het verdwenen laatmid-
deleeuwse kasteel Cronesteyn, even ten 
zuiden van de binnenstad.
Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog heeft 
Leiden het zwaar te verduren gehad. Twee 
kort opeenvolgende belegeringen zetten de 
inwoners van Leiden enorm onder druk. 
Spaanse troepen sloten de stad hermetisch 
af. Binnen de stadsmuren braken honger 
en pest uit. Duizenden Leidenaren stier-
ven en overgave dreigde. De Leidenaren 
hielden voet bij stuk en de Staten van 
Holland besloten de dijken door te steken 
in een laatste reddingspoging. Het duurde 
echter angstvallig lang voordat het water 
Leiden bereikte en vervolgens tot enige 
vervaarlijke proporties steeg. In de nacht 
van 2 op 3 oktober 1574 stortte een deel van 
een verzwakte stadsmuur bij de Koepoort 
met een hels kabaal in. De Spanjaarden 
schrokken hier zo van dat ze in grote 
paniek wegvluchtten. Hun pan met uien, 
wortelen vlees en pastinaken (hutspot) in 
hun haast op het vuur achterlatend. De 
volgende ochtend varen de watergeuzen 
de stad binnen met haring en wittebrood 
voor de uitgemergelde inwoners. Leiden 
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•  Hortus Botanicus, Rapenburg 73, Meer info en 

openingstijden op www.hortus.leidenuniv.nl 

•  Sterrenwacht, Niels Bohrweg 2,  

Meer info op www.strw.leidenuniv.nl

•  Lakenhal, Oude Singel 28-32. Stedelijk museum, 

Meer info en openingstijden op www.lakenhal.nl

•  Museum Boerhaave, Lange St. Agnietenstraat 10. 

Rijksmuseum voor de Geschiedenis van  

de Natuurwetenschappen en van de Genees-

kunde. Meer info en openingstijden op  

www.museumboerhaave.nl

•  Naturalis. Nationaal natuurhistorisch museum. 

Darwinweg 2. Meer info en openingstijden op 

www.naturalis.nl

•  Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28. 

Nationaal centrum voor archeologie.  

Meer info en openingstijden op www.rmo.nl

•  Rijksmuseum voor Volkenkunde,  

Steenstraat 1. Meer info en openingstijden  

op www.volkenkunde.nl

•  Wevershuis, Middelstegracht 143. Meer info en 

openingstijden op www.wevershuis.nl

•  Pieterskerk, Kloksteeg 16.  

Meer info op www.pieterskerk.com

•  Molenmuseum De Valk, 2e Binnenvestgracht 1, 

Meer info en openingstijden op  

www.molenmuseumdevalk.nl.

• Burcht, Burgsteeg.

•  Geboorteplek Rembrandt van Rijn,  

gevelsteen Weddesteeg

is ontzet. Als dank voor de enorme stand-
vastigheid en loyaliteit van de Leidenaren 
schenkt Willem van Oranje de stad een 
universiteit. De eerste en oudste van Ne-
derland. Nog steeds is 3 oktober een breed 
gevierde feestdag in Leiden.

 hofjesstad Leiden is hofjesstad bij 
uitstek. Om zich met een goede daad te 
verzekeren van een plaats in de hemel 
lieten rijke Leidenaren de hofjes bouwen 
als woonvoorziening voor de armen. De 
oudste hofjes gaat terug tot in de 15e eeuw. 
Langs de route treft u onder meer het 
Jeruzalemshofje (Kaiserstraat 49) uit 1467. 
Dit is het oudste hofje van Leiden. Ernaast 
bevindt zich het Bethaniënhofje (Kaiser-
straat 43) uit 1563. Bij de VVV (Stations-
weg 2D) is een wandelroute verkrijgbaar 
die u langs een selectie van deze idyllische 
plekjes voert.

Bezienswaardigheden
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kaart 64 | 1,7 km
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Leiden Veerhuis - Leiden Rapenburg
Na de brug  bij verkeerslichten oversteken. Rechtdoor, u 
houdt het plantsoen aan uw linkerhand. Na 100 m rechtsaf, 
Veerstraat. Bij de kade linksaf, Utrechtse Veer. Deze uitlopen 
tot het eind en hier rechtsaf de Kraaierbrug overgaan. Aan 
de overkant linksaf, Nieuwe Rijn, en verder lopen in dezelfde 
richting. Bij de verkeerslichten drukke weg, Hooigracht, 
oversteken. De eerstvolgende brug, Karnemelksbrug, linksaf 
overgaan en aan andere kant van het water direct rechtsaf uw 
weg vervolgen, Botermarkt. Botermarkt wordt Vismarkt. Voor-
bij de fontein aan het water, linksaf de Maarsmansteeg ingaan. 
Breestraat oversteken en rechtdoor, Pieterskerk Choorsteeg. 
Langebrug oversteken en rechtdoor. Rechts om de Pieterskerk 
heen lopen en aan de andere kant de Kloksteeg doorsteken 
naar brede gracht, Rapenburg. Brug  over. 

Hier rechtsaf brug  over. U gaat over de tweede brug de 
Kloksteeg in en komt uit bij de Pieterskerk. Voor de kerk 
linksaf, om kerk heen lopen over Pieterskerkhof. Aan de an-
dere kant van de kerk gaat u linksaf, Pieterskerk Choorsteeg. 
Steek de Breestraat over. Aan de overzijde gaat u rechtdoor 
Maarsmansteeg in. U komt uit op de Vismarkt. Hier rechtsaf 
Vismarkt, later Botermarkt. Aan het eind linksaf Karnemelks-
brug oversteken en direct rechtsaf de Nieuwe Rijn op. Volg de 
Nieuwe Rijn tot even voor de Vestestraat en ga daar rechtsaf 
de voet/fietsbrug over. Aan de andere kant meteen linksaf. Bij 
het pleintje van het Utrechtse Veer rechtsaf, wordt even later 
Veerstraat. Aan het eind linksaf, de Plantage op. Rechtdoor 
druk kruispunt en brug  over. 

Naar Leiden CS 

vanaf trajectpunt (65):

Komt u van  dan na brug over 

het Rapenburg rechtsaf. Komt 

u van  dan rechtdoor het Ra-

penburg blijven volgen. Tweede 

straat linksaf, Groenhazengracht. 

Einde rechtsaf, Rembrandtstraat. 

Einde schuin rechts oversteken, 

Weddesteeg. Brug over en linksaf 

langs Molen De Put (de gracht 

is links). Bij de brug rechtsaf. 

Door de Morschpoort en direct 

daarna (voor de brug) linksaf, 

1e Binnenvestgracht. De straat 

maakt bocht naar rechts en u 

komt bij een kruising. Linksaf de 

brug over en rechtdoor naar het 

Leiden CS.

Aanlooproute vanaf Leiden CS 

naar trajectpunt (65):

 Vanaf de uitgang aan de 

centrumzijde steekt u recht 

over naar de Stationsweg. Brug 

over en na het Museum van 

Volkenkunde direct rechtsaf, 

1e Binnenvestgracht. Door de 

Morschpoort en voor de brug 

direct linksaf, Park De Put. Molen 

De Put aan de rechterhand pas-

seren. Brug over en rechtdoor, 

Weddesteeg. Aan het eind steekt 

u schuin rechts over naar de 

Rembrandtstraat. Brug over en 

linksaf, Groenhazengracht. Aan 

het einde rechtsaf het Rapenburg 

op, tot aan de tweede brug (64)

Gaat u  dan hier rechtdoor 

Rapenburg vervolgen. Gaat u 

 dan linksaf brug (64) over en 

vervolgens rechtdoor, Kloksteeg. 

Negeer in beide gevallen de 

eerste regel van de route-

beschrijving.
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kaart 65 | 3,7 km
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Leiden Rapenburg - Leiden Lammebrug
Na brug  linksaf. Rechtdoor, Rapenburg blijven volgen. 
Waar gracht een bocht naar links maakt, gaat u rechtdoor, 
Kaiserstraat. Vóór de singel linksaf, Boisotkade. Op kruising 
rechtdoor Jan van Houtkade. Bij verkeerslichten oversteken en 
bij Y-13106/12 rechtsaf langs monument ‘Leiden ontzet’. Even 
verderop rechts, voetpad direct langs de singel. Rechtsaf de 
(fiets)brug over Zoeterwoudsesingel en aan overkant linksaf. 
Eerste straat rechtsaf, Cronesteynkade. Aan het eind linksaf, 
na 100 m rechtsaf brug over en direct linksaf, Lorentzkade. 
Op kruising rechtdoor tot aan kanaal. Hier rechtsaf, Kanaal-
weg. Vóór de spoorwegovergang linksaf en de Kanaalbrug 
over. Direct na de brug rechtsaf. De spoorwegovergang over 
en rechtdoor Cronesteynpark in via voetpad. Rechts aanhou-
den en 20 m na brug rechtsaf andere brug over. U komt uit 
op een fietspad. Hier gaat u linksaf en 100 m verder rechtsaf. 
Via een houten brug loopt u verder over een schelpenpad. Aan 
het eind rechtsaf. Na bruggetje rechtsaf. U komt weer bij het 
kanaal uit. Fietspad oversteken en linksaf via het jaagpad langs 
het kanaal lopen. Onder de Lammebrug  doorgaan. 

Loop onder de brug  door en neem kort daarop het jaagpad 
langs de Vliet. Na 250 m rechtsaf het Cronesteynpark in. 
Op een driesprong linksaf en een bruggetje over. Op een 
driesprong linksaf en schelpenpad aflopen tot fietspad. 
Hier linksaf en na 100 m verhard voetpad rechtsaf. Na een 
bruggetje linksaf en rechtdoor lopen. U komt vlak voor de 
brug over het kanaal op een fietspad. Spoorwegovergang 
overgaan en linksaf het kanaal oversteken. Op de Kanaalweg 
gaat u rechtsaf over de stoep van de parallelweg. Aan het 
eind gaat u linksaf de Lorentzkade op. Bij de tweede kruising 
rechtsaf over de Lorentzbrug en direct over de brug linksaf 
de Van den Brandelerkade in. Na bocht naar rechts heet deze 
Cronesteynkade. Aan het eind gaat u linksaf een bruggetje. 
Eerste weg (een fietspad) rechtsaf over het water en direct 
linksaf, voetpad langs de singel. Einde voetpad linksaf naar 
verkeerslichten, rechtdoor en vervolgens naar links overste-
ken. De singel blijven volgen, eerst Jan van Houtkade en dan 
over de Boisotkade. Ga aan het eind van de Boisotkade bij de 
Vreewijkbrug rechtsaf de Kaiserstraat in. Aan het eind komt 
u op het Rapenburg. Hier rechtdoor tot aan de eerste brug  
over het Rapenburg. 
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kaart 66 | 7,2 km
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Leiden Lammebrug - Duivenvoorde

Vanaf Lammebrug  langs kanaal uw weg vervolgen, Vliet-
weg. Na 2,5 km steekt u naar rechts de Vlietlandbrug over en 
gaat direct linksaf over het voetpad langs het kanaal. Loop bij 
scheepswerf in dezelfde richting verder over het trottoir van 
Frans Halsplantsoen. Aan het eind rechtsaf, Fabritiuslaan. Na 
een brug linksaf, rechtdoor Molenlaan. Blijf steeds langs de 
sloot lopen tot aan de kerk in Voorschoten. Bij de kerk linksaf. 
Aan het eind linksaf, oversteken bij voetgangerslichten, vervol-
gens naar rechts oversteken bij voetgangerslichten en aan de 
overkant linksaf, Veurseweg. Tweede straat rechtsaf, Papelaan. 
Linksaf, Schimmelpenninck van der Oyelaan in. Aan het 
eind rechtsaf, Doormanlaan. Eerste straat linksaf, Brinklaan. 
Na 300 m schuin rechtdoor, via halfverhard pad loopt u park 
Rosenburgh in. Pad naar rechts negeren. U volgt het pad 
met enkele bochten mee. Bij een fietspad met daarachter een 
spoorlijn scherp linksaf en direct daarna weer linksaf. U volgt 
het fiets- en voetpad met spoorlijn aan uw rechterhand. Na 
700 m aan het eind linksaf en doorlopen tot splitsing .

Bij splitsing  even terug richting spoor en volg vlak vóór het 
spoor het fiets- en wandelpad naar rechts langs spoor. Volg 
dit pad 700 m. Ga iets voorbij een bosje aan uw rechterhand 
rechtsaf en na 5 m weer rechtsaf. Volg dit pad tot aan een 
woonwijk van Voorschoten. Rechtdoor, M. Brinklaan in. Op 
eerste kruising rechtsaf, Karel Doormanlaan, en meteen links-
af, B. Schimmelpenninck van der Oyelaan. Ga op de derde 
kruising rechtsaf, Papelaan. Aan het eind linksaf, Veurse-
weg. Volg Veurseweg (gaat over in Schoolstraat) en steek bij 
stoplichten eerst naar rechts en direct daarna naar links over. 
Negeer Koninklijke Marinelaan en ga 20 m verder rechtsaf 
een kleine weg in, Voorstraat. Voorbij de kerk gaat u rechtsaf, 
Molenlaan. Blijf steeds langs sloot lopen. Molenlaan gaat over 
in G.Fabritiuslaan. Aan het eind linksaf, Frans Halsplantsoen. 
Voorbij scheepswerf aan uw rechterhand gaat u rechtsaf, 
plantsoen in, volg kanaal. Steek de Vlietlandbrug naar rechts 
over en volg kanaal nog 2,5 km, nu aan uw linkerhand, naar 
Lammebrug .

De Horsten

Kerk Voorschoten
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kaart 67 | 5,7 km
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Duivenvoorde - Wassenaar
 Op splitsing  bij P-21692 op Horst en Voordelaan rechtsaf, 
via tunnel onder het spoor door. Volg bocht naar rechts. Na 
100 m ziet u rechts de toegangspoort tot het Koninklijk Land-
goed De Horsten. Bij de automaat koopt u een toegangskaartje 
(*). Loop voorbij de parkeerplaats. Aan het eind rechtsaf. U 
volgt het pad tweemaal een bocht naar links en een bocht naar 
rechts. Volg het pad rechtdoor. Ga aan het eind over een brug 
en daarna linksaf, een door hoge beuken omzoomd pad. Na 
500 m bij bankje volgt u pad nog even met flauwe bocht naar 
rechts. Na 150 m waar pad opnieuw naar rechts buigt, gaat u 
linksaf, smaller pad in. Na een houten bruggetje loopt u door 
een wilgenlaantje (Molenpad). Dit eindigt op een klinkerweg. 
Hier linksaf, u passeert links een huis. Ongeveer 50 m na 
een brug verlaat u de klinkerweg en gaat rechtsaf. Dit voetpad 
voert onderlangs uitkijkpunt Seringenberg. Op kruispunt 
rechtsaf, pad tussen weilanden door. Op de klinkerweg 
linksaf. U passeert Theepaviljoen De Horsten aan uw linker-
hand en volgt klinkerweg nog 500 m. U verlaat het landgoed. 
Steek de provinciale weg over en ga linksaf, over de ventweg 
tot aan de N44 .

De N44  steekt u bij verkeerslichten over. U volgt het fiets-
pad, daarna ventweg langs Papeweg. Na 400 m rechts over-
steken naar poort van landgoed Raaphorst. Houd voorbij poort 
rechts aan. Net voorbij het woonhuis dient u aan de linkerkant 
een toegangskaartje te kopen á 1 euro, bij automaat of iets 
verderop bij kassa. (NB: het landgoed is maandags gesloten 
voor publiek. De route is niet gemarkeerd. Verboden voor hon-
den. U kunt kiezen voor de verkorte route (**) en stippellijn 
op de kaart). Na 50 m op kruispunt met wegwijzer rechtdoor 
richting theehuis. Aan het eind rechtsaf, pad tussen de wei-
landen door. Na 200 m op kruising linksaf. Dit voetpad ruim 
1 km volgen, het voert onderlangs uitkijkpunt Seringenberg. 
Op kruising gaat u linksaf, over een brug en een klinkerweg 
op. Na 800 m rechtsaf een pad in. Volg het pad met enkele 
bochten en volg ruim 1 km het Wilgenlaantje. Aan het eind 
bij een kruising met een weg rechtdoor. Na circa 200 m op 
een vijfsprong de eerste weg linksaf. Ca. 200 m vóór het spoor 
gaat u rechtsaf, bruggetje over. Aan het eind bij landgoed Ter 
Horst linksaf. Loop met twee haakse bochten rechtsaf om het 
landgoed heen. Ga net voorbij het landgoed bij een wandel-
wijzer linksaf richting Duivenvoorde. Bij de poort verlaat u het 
landgoed. Op asfaltweg linksaf. Via tunnel onder het spoor 
door. Over de Horst- en Vordelaan en bij P-21692  linksaf 
richting Voorschoten en Wassenaar. 

(*) Het landgoed De Horsten

is op maandagen gesloten 

voor publiek. De route is niet 

gemarkeerd en verboden voor 

honden. U kunt kiezen voor de 

verkorte route (*) en stippellijn 

op de kaart.

(**) Hier kunt u de route 6 km 

inkorten

Ga rechtdoor over Duiven-

voordse Weg. Steek na 400 

m Veen watering over en volg 

fietspad. Na 800 m linksaf, 

Raaphorstlaan. Deze helemaal 

uitlopen. Ga via fiets-/voetgan-

gerstunnel onder de Rijksstraat-

weg N44 door en loop Houtlaan 

in. Na 200 m linksaf, Laan van 

Hoogwolde, zie kaart 67 en 68.


