W

LEIDEN

#
"
!

ordt het een
bezoek aan een
eeuwenoude
Egyptische tempel of een
vorkje prikken bij een foodtruck? In Leiden kan het
allemaal; met ruim 2800
monumenten, 35 historische hofjes en veertien
musea, valt er van alles te
zien en beleven. Zeker in
het voorjaar, want dan staat
de agenda tjokvol evenementen. Maar de grootste
publiekstrekker is en blijft
de historische binnenstad
zelf: dwaal langs het water
van het Rapenburg, ga
shoppen in het pittoreske
Pieterskwartier, beklim
de elfde-eeuwse Burcht en
sluit de dag in Nederlands
oudste universiteitsstad af
tussen de studenten, op een
terras aan de gracht.

Waar de
historie leeft
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WWW.SUMMERJAZZLEIDEN.NL EN
WWW.LEIDENFILMFESTIVAL.NL
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Textiel Festival
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OpenluchtHotel

De allerleukste Leidse logeerpartij vindt van 23 tot en met 25 mei
plaats in het OpenluchtHotel. Gasten
overnachten in bijzonder vormgegeven hotelbedden in de frisse
buitenlucht. Voordat de hotelgasten
naar hun ‘kamers’ gaan, worden zij getrakteerd op een avond vol dans, zang
en theater op de Burcht van Leiden.
Daar staat ’s morgens ook een heerlijk
ontbijtje klaar. Wie geen bed heeft,
mag evengoed de shows en slaapobjecten komen bewonderen.
WWW.FIELDSOFWONDER.NL
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Bootjes & Broodjes

BLAUWPOORTSBRUG 1,
WWW.BOOTJESENBROODJES.NL

Naturalis

DARWINWEG 2, WWW.NATURALIS.NL

Natuurlijk lenen de Leidse hofjes zich
uitstekend voor een verkenningstocht in de lentezon, maar het meest
magische moment om de schoonheid van deze verborgen plekken te
ervaren, is tijdens een hofjesconcert.
In het Pinksterweekend (24 tot en met
25 mei) spelen muzikale talenten in
ongeveer 25 hofjes de sterren van de
hemel. Gratis en voor niets!
WWW.LEIDSEHOFJESCONCERTEN.NL

OUDE SINGEL 32, WWW.LAKENHAL.NL
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Rrrollend Leiden 29 t/m 31 mei:
het gezellige Pieterskerkplein
verandert in een openluchtrestaurant.
Museumnacht 30 mei (20.0001.00 uur): het spannendste
moment om Leidse cultuurschatten te ontdekken? De jaarlijkse
Museumnacht!
WWW.MUSEUMNACHTLEIDEN.NL

Midzomernachtfeest 21 juni: vier
de kortste nacht in de Hortus.
WWW.HORTUSLEIDEN.NL

Museum De Lakenhal

In de zeventiende eeuw was
dit stadspaleis een keurhal voor
laken, de wollen stof die Leiden in de
Gouden Eeuw zo rijk maakte. Anno nu
ontdekken bezoekers van Museum De
Lakenhal er werk van Jan Steen, Gerrit
Dou en Rembrandt, kunstenaars uit de
tijd dat Leiden de bakermat was van
de Nederlandse schilderkunst. Maar in
het museum valt ook alles te ontdekken over de geschiedenis van Leiden,
van de Leidse lakenindustrie tot het
Leidens Ontzet van 3 oktober 1574.

Leidse Hofjesconcerten

AG E N D A

WWW.RRROLLEND.LEIDEN

Wie een Willem Wever-vraag
heeft over onze planeet, gaat naar
Naturalis. Het museum beheert ruim 37
miljoen (echte) dieren, planten, stenen
en fossielen. Er is van alles te zien, doen
en beleven voor jong en oud.
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Koornbrug

De manier bij uitstek om de
historische binnenstad van Leiden te
ontdekken? Per sloep! Bij het brugwachtershuisje op de Blauwpoortsbrug
liggen de elektrische huurbootjes van
Bootjes & Broodjes klaar voor vertrek.
Eigen hapjes en sapjes meenemen kan,
maar Bootjes & Broodjes verzorgt ook
een verrukkelijke high-tea.
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Rijksmuseum
voor Oudheden

Signatures
Cultuurweken

Van 13 mei tot en met 7 juni verandert de historische binnenstad in een
podium voor culturele evenementen.
Tijdens de Signatures Cultuurweken
laat Leiden zich van zijn gezelligste
en meest culturele kant zien. Andere
aanraders zijn SummerJazz (7 juni)
in het Leidse Hout en openluchtbioscoop LIFF SummerSpecial (4 tot en
met 6 juni).

LEIDEN

Centraal
Station

Textiel Festival 13 t/m 16 mei:
Textielroute, Arts & Crafts markt,
workshops en exposities.
WWW.TEXTIELFESTIVAL.NL

Lakenfeesten 25 t/m 28 juni:
een feestperiode met muziek,
oergezellige Peurbakkentocht,
Dragonboatraces, Zomerkermis,
Kinderdorp, Open Sleepbootdag,
Bierfestival en Leiden Culinair.
WWW.LAKENFEESTEN.NL

Schemerstad 22 t/m 24 mei: theatervoorstellingen aan de kades en
publiek op dobberende bootjes.
WWW.SCHEMERSTAD.NL
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Museum Boerhaave

Museum Boerhaave is de
nationale schatkamer van de natuurwetenschappen en geneeskunde. Het
museum is vernoemd naar Herman
Boerhaave, de wereldberoemde medicus, botanicus, humanist en scheikundige, en geeft een overzicht van zo’n
vier eeuwen Nederlands vernuft. Een
willekeurige greep uit de collectie:
de eerste slingerklok van Christiaan
Huygens, het oudste, Nederlandse planetarium en een replica van het Leids
Anatomisch Theater, inclusief skeletten.

spoorvoordeel

Een dag Leiden begint goed bij
Lebkov & Sons aan de achterkant
van het Centraal Station: koffie, sappen en sandwiches gemaakt van de
beste ingrediënten. En een terras in
de lentezon! BARGELAAN 8, WWW.LEBKOV.NL
Koffie gemaakt van versgebrande
bonen en goed belegde ambachtelijke boterhammen: nieuwkomer
Borgman en Borgman groeide
in no-time uit tot lokaal geliefde
hotspot.
NIEUWE RIJN 41, WWW.BORGMANBORGMAN.NL

Belgisch Biercafé Olivier is gevestigd op een geweldige locatie
(in een oud ziekenhuis) en heeft
een dito menukaart, van pintjes tot
mosselen met Vlaamse fritten.
HOOIGRACHT 23, WWW.CAFEOLIVIER.BE

In De Bonte Koe wanen bezoekers
zich terug in de tijd. Niet gek; het
interieur van dit monumentale
café stamt uit de vroege twintigste
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eeuw. HOOGLANDSEKERKKOORSTEEG 13,
WWW.CAFEDEBONTEKOE.NET

Scheltema is een negentiendeeeuwse fabriek, die is omgetoverd
tot cultureel bolwerk met goedgevulde agenda. Vooral de gratis
theatercafé-middagen zijn een
aanrader. MARKTSTEEG 1,

Na een fikse verkenningstocht
van de Leidse binnenstad, hebben de
voeten wel een vertroetelsessie verdiend. Cityspa Babassu ademt de sfeer
van Duizend-en-een-nacht en heeft
een beautywinkel, hammam en een
relaxte voetenbar. Hier schuiven gasten
aan voor een verzachtend weekbadje,
verkwikkende scrub en ontspannende
voetmassage. Vervolgens worden de
nagels gevijld en gelakt in de nieuwste
lentekleuren. Het resultaat? Happy feet!
NIEUWE RIJN 60, WWW.BABASSU.NL
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De Leidse Loper

Volg voor de absolute
highlights van Leiden De Leidse
Loper: een stadswandeling met
informatieborden langs 24 historische monumenten. Wie daar graag
geluidsfragmenten en filmpjes
aan toevoegt, downloadt gratis De
Leidse Loper-app en hoort én ziet
de geschiedenis van de Beestenmarkt, Rapenburg, Pieterskerk en
Burcht tot leven komen. Startpunt:
Rijnsburgerbrug nabij NS-station
Leiden.
M.DELEIDSELOPER.NL

Kijk in het bonnenboekje

WWW.SCHELTEMALEIDEN.NL

PIETERSKERKCHOORSTEEG 4,
WWW.EETWINKELNOROC.NL
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Ansichtkaarten en Italiaanse koffie,
zo simpel kan een succesformule
zijn. Francobolli’s microterras, het
vrolijke personeel en een broodje
huisgemaakte tonijnsalade maken
het feest compleet.

Cafe de Bonte Koe

Bequs alibus entusam,
elestot atinulleni
quis sequat ut labo.
Lesciliquis am
inciandiam conecae
pe nobis expliquo
doluptat utem
illacepedit modit,
odiate etus.
Beariorum quo optate
ipsa sundeli gniatur
epercip saperci deliam
siminusae debisquo
is dolupta necessunt
la nis maio. Udis reius
con Cuscid expliquo.

APOTHEKERSDIJK 38, FRANCOBOLLI.NL
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Hortus Botanicus
Leiden

Met zijn 425 jaar staat de Hortus
Botanicus er nog altijd fris en fruitig bij.
Maak een wereldreis door de groene
schatkamers vol eeuwenoude bomen
en bloemen, bezoek de oranjerie, tropische kassen, wintertuin en Japanse
tuin. De agenda staat vol wandelingen,
workshops, lezingen, concerten en
expedities voor de Hortuskids. Extra
feestelijk zijn de zomermaanden wanneer de Hortus regelmatig tot 22.00
uur open blijft.
RAPENBURG 73A, WWW.HORTUSLEIDEN.NL

TEKST EN FOTOGRAFIE ROOS STALPERS EN FEE VAN ’T VEEN
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Babassu

Museum voor Volkenkunde

Het Pieterskwartier herbergt een
schat aan leuke adressen. Een ervan
is Noroc, waar chef-koks Martin
en Marno verrukkelijke lunches
bereiden.

LANGE ST. AGNIETENSTRAAT 10, WWW.MUSEUMBOER
HAAVE.NL

Hét museum voor kunst en
geschiedenis in Leiden: Museum
De Lakenhal. Nu te bezoeken
met 50% korting.
Geniet met 50% korting van de
bloemen, rust en schoonheid van
de Hortus botanicus Leiden.
Bij café Olivier is het dubbel
genieten, want het 2e borrelplankje is gratis.
Topcombinatie: Artifex-wandeling met culinaire intermezzo’s
door de binnenstad. Exclusief
met SPOOR.
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