REPORTAGE

VVV Leiden klaar
voor de toekomst
In 2016 komt de Tyrannosaurus rex naar Naturalis, een enorme trekpleister voor
de stad Leiden. Op donderdag 10 december brulde en stampte een T. Rex over de Stationsweg.
Het niet te missen beest (vier meter lang en twee meter hoog) was speciaal naar de Stad
van Ontdekkingen gekomen om de nieuwe winkel van de VVV Leiden te openen.
Tekst Martin Hoekstra | Fotografie John Brussel

Tot enkele weken geleden bevond de VVV Leiden zich nog
op de hoek van de Stationsweg, op nummer 41 in het oude
pand van de Kamer van Koophandel. Aangezien dit pand
gesloopt gaat worden, was een nieuw onderkomen voor
de VVV Leiden noodzakelijk. Op de nieuwe locatie, even
verderop in de Stationsweg op nummer 26, is de VVV
Leiden weer herenigd met o.a. Leiden Marketing, Centrummanagement Leiden, Cultuurfonds Leiden, Economie071
en BV Leiden. “In het kader van samenwerken en synergiën
zoeken is het heel fijn dat alle partijen hier weer bij elkaar
zitten”, stelt Rosalie Keizer, verantwoordelijk voor communicatie en PR van Leiden Marketing.

en Leiden. Niet voor niets wordt Leiden de hoofdstad van
de Bollenstreek genoemd. Immers, de eerste Tulp van
Europa werd in de Leidse Hortus botanicus gekweekt!
De VVV is het visitekaartje van de stad Leiden. “Wij ontvangen de gasten en zorgen dat ze geïnspireerd op pad gaan
door de stad. We willen informeren én inspireren!”, legt Moot
uit. Met het gevarieerde aanbod in de historische binnenstad,
meer dan 3.000 monumenten, kilometers aan grachten en
singels en de hoogste museumdichtheid van Nederland
(13 musea), is Leiden een geweldige stad voor bezoekers,
nationaal en internationaal.
VVV-cadeaubon

Tijdlijn

Een nieuwe winkel met een hele eigen look en feel. “Wanneer
je de winkel binnen komt, zie en voel je Leiden, zegt Monique
Moot, front office manager van de VVV. “Het is dan ook een
echte ‘brandstore’, uniek voor Leiden.” Achter de welkomst
desk is een hele mooie tijdlijn aangebracht. Dit iconische
werk (8 meter lang!) vertelt het verhaal van Leiden vanaf
het Leidens ontzet, aan de hand van alle grote gebeurtenissen, ontdekkingen en hoofdpersonen. De tijdlijn neemt de
bezoeker letterlijk mee in de tijd en toont aan hoe het één het
gevolg was van het ander. De schilder Rembrandt is ook prominent aanwezig in de winkel. Er is een ‘eiland’ met materiaal
en informatie specifiek over Leidens beroemdste zoon. Zo is
er ook een ‘tulp’ eiland met informatie over de Bollenstreek

Moot hoopt dat de Leidenaar de VVV-winkel ook weer weet
te vinden. “We hebben zoveel leuke producten voor bewoners.
Typisch Leidse producten zoals De Leidsche Doos, puzzels,
literaire reeksen, maar ook alle denkbare cadeaubonnen.”
Hoewel de herkenbaarheid aan de buitenkant van het pand
vlak na de verhuizing nog niet af was, weten mensen de
VVV toch al wel te vinden. “Het grote raamoppervlak en het
mooie interieur maakt mensen erg nieuwsgierig, dus er is al
behoorlijk veel aanloop. Dit is een prima locatie. Laat ons
hier voorlopig maar even zitten.”
VVV Leiden
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