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Over deze fi etsroute

In Leiden en de Bollenstreek vindt u veel erfgoed met een nieuwe 

functie; van herbestemde kastelen tot bollenschuren. Via deze 

fi etsroute (45 km) maakt u kennis met bijzondere historische loca-

ties en fi etst u door het mooie duin- en bollenlandschap. De route 

start in Leiden, de derde monumentenstad van Nederland. Via de 

Haarlemmertrekvaart fi etst u richting de herbestemde bollenschuren 

in Voorhout. U vervolgt uw weg naar Lisse, waar u een bezoek kunt 

brengen aan Kasteel Keukenhof. Door het duingebied fi etst u naar 

de kustplaats Noordwijk. Via Oegstgeest keert u terug in Leiden. 

Route en meer
In dit boekje vindt u een overzichtskaart van de route met daarbij een uitgebreide 

routebeschrijving. Daarnaast worden er verschillende interessante bezienswaardig-

heden en tips aan de route vermeld. Achterin dit boekje vindt u een overzicht van 

handige adressen onderweg, zoals fietsverhuur en bezienswaardigheden.

Startpunt
Deze route start vanaf het Station Leiden Centraal, handig wanneer u met het 

openbaar vervoer komt. Komt u met de auto naar Leiden? Dan kunt u op het 

parkeerterrein Haagweg parkeren dat nabij het stadscentrum ligt. U kunt de 

route natuurlijk ook oppakken vanaf één van de op de kaart aangegeven 

parkeerplaatsen.

Over-Levende Monumenten!
Deze fietsroute maakt deel uit van een serie van drie fietsroutes die in het 

kader van het themajaar ‘Over-Levende Monumenten!’ (2012) zijn uitgegeven 

door provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie over het themajaar en de 

verschillende activiteiten die in dit kader zijn georganiseerd, kunt u terecht 

op www.zuid-holland.nl/herbestemming.

Veel fi etsplezier!

Binnen kijken 
Bij iedere bezienswaardigheid in deze brochure vindt u een zogenaamde QR-code 

(een zwart-wit vierkantje). Als u een smartphone met QR-reader heeft, kunt u deze 

codes scannen om verschillende foto’s van het betreffende gebouw te bekijken. 

Zo kunt u ook binnen kijken als het gebouw gesloten is voor publiek.

Heeft u wel een smartphone maar geen QR-reader? Dan kunt u deze gratis 

downloaden via de App Store. Natuurlijk kunt u ook rechtstreeks op uw smartphone 

surfen naar www.binnenkijken.mobi.
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Routebeschrijving 

START: STATION LEIDEN CENTRAAL

1   Rechtdoor over de Stationsweg (gaat over in 
Steenstraat). 

1. MUSEUM VOLKENKUNDE  
Direct na het water aan uw rechterzijde ziet u Museum 
Volkenkunde. 

2   Linksaf Beestenmarkt op. 

2. MUSEUM DE LAKENHAL 
Om Museum De Lakenhal te bezichtigen, fi etst u 
100 meter rechtdoor over de Oude Singel. U ziet het 
museum aan uw linkerzijde. Fiets dezelfde weg terug 
en pak de route weer op. 

3. SCHELTEMA COMPLEX
50 meter voorbij Museum De Lakenhal ligt het 
Scheltema Complex. 

3   Direct na Beestenmarkt rechts de brug over 
(Turfmarkt). 

4. STADSTIMMERWERF
Vanaf de tweede brug heeft u uitzicht op de 
Stadstimmerwerf (rechts van het water). 

4   Vervolg uw weg langs de gracht (Kort Rapenburg, 
gaat over in Rapenburg). 

TIP A: JAPANMUSEUM SIEBOLDHUIS 

Het gebouw is vernoemd naar Jacobus Scheltema 
die het in 1822 liet bouwen en er een deken-
fabriek begon. In 1958 moest de fabriek zijn 
deuren sluiten en vestigde zich een handel in 
lompen en oude metalen in het complex. 
Tegenwoordig is het Scheltema Complex 
een centrum voor kunst, muziek en theater. 
In 2012 zal dit centrum haar deuren sluiten. 
Een nieuwe bestemming is nog niet bekend.

In deze lakenhal uit 1640 werd ooit het Leidse 
laken gekeurd en verkocht. Door het verval van de 
textielnijverheid verloor De Lakenhal in 1823 haar 
originele functie en werden de Kamer van 
Koophandel en een choleraziekenhuis in het pand 
gevestigd. Nog later werd het verbouwd tot 
stadsmuseum, dat in 1874 opende. Met verschil-
lende tentoonstellingen toont De Lakenhal zowel 
de Leidse geschiedenis als hedendaagse kunst.

Open: di t/m vrij 

In Museum Volkenkunde kunt u kennismaken met 
culturen van over de hele wereld. Tot 1933 was in 
dit gebouw het voormalige academisch ziekenhuis 
gevestigd. De huidige kantoorruimten bevinden 
zich waar ooit het anatomisch pathologisch 
laboratorium was. 
Naast het museum staat Het Paviljoen, een 
gebouw met gastenkamers en vergaderzalen. Dit 
is het voormalige onderkomen voor patiënten met 
besmettelijke ziekten. Het Paviljoen heeft in het 
verleden ook als bibliotheek en opslag gediend. 
Open: di t/m zo

3. Scheltema Complex

1. Museum Volkenkunde

2. Museum De Lakenhal



Leiden en de Bollenstreek - Fietsen langs herbestemd erfgoed

Routebeschrijving 7

In de 16e eeuw nam het Stadsbestuur van Leiden 
de zorg voor bruggen, walmuren, straten en 
stadsreiniging op zich. Om die reden werd in 1611 
de stadstimmerwerf gebouwd; als werk- en 
opslagplaats voor de afdeling openbare werken. 
Naast de stadstimmerwerf werd een woonhuis 
gebouwd voor de toenmalige stadstimmerman. 

Tot 1986 diende het gebouw als werkplaats. 
Eind 20e eeuw is het gerestaureerd en werden er 
33 wooneenheden voor ouderen in de voormalige 
werkplaats gebouwd.

Niet open voor publiek

4. Stadstimmerwerf

Het Academiegebouw is een voorbeeld van een 
gebouw met een vroege herbestemming. In begin 
15e eeuw werd het gebouwd als kloosterkapel 
voor de Jacopinessen, ook wel witte nonnen 
genoemd. Na de Reformatie werden alle klooster-
goederen in beslag genomen en moesten de 
nonnen het klooster verlaten. De kapel werd 
tijdelijk gebruikt als turfopslag. 

In 1581 kreeg de Universiteit Leiden hier haar 
zetel. Sindsdien is de voormalige kapel in gebruik 
als Academiegebouw. Om meer ruimte te creëren 
voor collegezalen, bibliotheek en vergaderruimten 
werden muren en tussenvloeren aangebracht. 
Het Academiegebouw is nog altijd de plek waar 
studenten afstuderen, promoveren en waar oraties 
en afscheidsredes plaatsvinden.
Open: als er een activiteit plaats vindt

5. Academiegebouw

De Pieterskerk kent een lange geschiedenis. 
In 1121 werd de kerk gesticht als grafelijke kapel. 
Vanaf dat moment is de kerk in fases verder 
uitgebouwd. Al sinds de 16e eeuw heeft de 
Pieterskerk de huidige vorm als laatgotische 
kruisbasiliek, maar door de eeuwen heen is de 
kerk nog vele malen gerestaureerd en verbouwd. 

De Pieterskerk heeft een belangrijke rol in de 
Leidse geschiedenis en veel mijlpalen zijn hier 
gevierd, zoals de oprichting van de Leidse 
Universiteit en de dankdienst ter gelegenheid 
van het Leids Ontzet in 1574. 

In 1971 is de kerk buiten gebruik geraakt als 
godshuis en nu wordt de kerk verhuurd voor 
evenementen en bijeenkomsten. 

Open: ma t/m zo 

6. Pieterskerk

Het Gravensteen is gebouwd in de 13e eeuw en 
kent een rijke geschiedenis op het gebied van 
herbestemming. Door de jaren heen heeft het 
gebouw gefunctioneerd als woning, gevangenis, 
boekenmagazijn en universiteitsgebouw. 

Oorspronkelijk werd het gebouwd als gevangenis 
en rechtbank. Doodstraffen werden uitgevoerd 
op het pleintje aan de achterzijde. 

Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt door 
University School of Management.  

Niet open voor publiek

7. Gravensteen
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TIP B: HORTUS BOTANICUS 

5. ACADEMIEGEBOUW 

5   Bij tweede brug linksaf de Nonnenbrug over. 

6. PIETERSKERK 
Recht voor u ziet u de Pieterskerk. 

7. GRAVENSTEEN 
Links van de kerk ziet u Gravensteen. 

6   Ter hoogte van de kerk rechtsaf (Herensteeg). 

7   Einde Herensteeg linksaf, weg volgen. 

8   Korevaarstraat oversteken (Gangetje). 

9   Einde Gangetje brug over Hartesteeg in.

8. HOOGLANDSE KERK   

9. CAFÉ OLIVIER
Om het voormalige Sint-Elisabeth Ziekenhuis te bezich-
tigen, gaat u aan het einde van de Hartesteeg rechtsaf. 
Aan het einde van de straat ziet u links voor u Café 
Olivier. Fiets dezelfde weg terug en pak de route 
weer op. 

10   Rechtdoor langs de kerk (Middelweg). 

De Hooglandse Kerk is genoemd naar het 
Hogeland, het eiland tussen de twee Rijnarmen 
die Leiden doorkruisen. Al in begin 14e eeuw 
stond op deze plek een houten kapel. Later werd 
hier een stenen kerk gerealiseerd. In de 17e eeuw 
werden rond de kerk zogenoemde kerkhuisjes 
gebouwd. Deze huisjes zorgden voor huur-
opbrengsten voor de kerk. 

De kerk is nog steeds als godshuis in gebruik, 
maar wordt ook verhuurd voor evenementen en 
bijeenkomsten. 

Open: di t/m za

8. Hooglandse Kerk

Het voormalige Sint Elisabeth Ziekenhuis is 
gebouwd in 1892 voor de Zusters van congregatie 
van de Franciscanessen. Ooit werden hier zieken 
en zwakken door de zusters verzorgd.

Sinds 2001 is een Belgisch grand-café op deze 
bijzondere locatie gevestigd. De binnentuin van 
het ziekenhuis doet nu dienst als terras. Een deel 
van het voormalige ziekenhuis biedt huisvesting 
aan internationale studenten. 

Open: dagelijks

9. Sint-Elisabeth Ziekenhuis - Café Olivier
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11   Eerste straat linksaf. 

12   Rechtsaf (Hooglandse Kerkgracht). 

10. KINDERRECHTENHUIS
Aan de overkant van de straat ziet u 
het Kinder rechten huis. 

13   Voor de brug rechtsaf (Koppenhinksteeg). 

14   Einde straat linksaf (Hooigracht, gaat over in 
Pelikaanstraat). 

15   Direct na de brug linksaf (Oude Singel). 

16   Bij grote ophaalbrug rechtsaf (Korte Mare). 

17   Op het kruispunt linksaf (Lammermarkt). 

11. NIEUWE ENERGIE
Om Nieuwe Energie te bezichtigen, fi etst u bij het 
kruispunt in plaats van linksaf, rechtdoor over de 
Korte Mare en gaat u rechtsaf (3e Binnenvestgracht). 
Fiets dezelfde weg terug en pak de route weer op. 

Het Kinderrechtenhuis is gehuisvest in een gebouw 
dat ooit het Heilige Geestweeshuis was. Tot 1961 
woonden hier (half)wezen. Na deze tijd heeft in 
het gebouw het Rijksmuseum voor Geologie en 
Mineralogie gezeten en nog later het Centrum 
Beeldende Kunst. 

Tegenwoordig heeft het gebouw weer een link 
met de vroegere bestemming en is het Kinder-
rechtenhuis hier gevestigd, een kenniscentrum 
voor kinderrechten. Ook vindt u hier een tentoon-
stelling van het Archeologisch Centrum van de 
gemeente over de geschiedenis van Leiden en 
de positie van kinderen door de eeuwen heen. 

Open (tentoonstelling): di t/m za

10. Kinderrechtenhuis

Dit bijzondere gebouw werd in de jaren ’40 van 
de vorige eeuw gebouwd en deed dienst als 
spinnerij voor het Leidse textielbedrijf Clos & 
Leembruggen. Het gebouw staat op het oude 
Papegaaisbolwerk, een historisch verdedigings-
bolwerk uit de 17e eeuw. 

In 1978 verhuist het textielbedrijf naar Veenendaal 
en vestigt Energiebedrijf Nuon zich in het pand. 
Na jaren als opslagruimte te hebben gefungeerd, 
werd het gebouw in 2006 verbouwd en herbe-
stemd als bedrijfsverzamelgebouw. Onder andere 
het Leidsch Dagblad, woningbouwvereniging 
Portaal en de plaatselijke daklozenopvang zijn 
nu in deze voormalige fabriek gevestigd.

Niet open voor publiek

11. Nieuwe Energie
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12. MOLENMUSEUM DE VALK 

18   Fiets met de bocht mee naar rechts (Molenwerf, 
gaat over in Valkbrug en Schuttersveld). 

19   Voor het viaduct rechtsaf richting Warmond. 

Vanaf punt 20 tot en met punt 29 kunt u de route 
ook fi etsen volgens het fi etsknooppunten systeem. 
Volg hiervoor de volgende knooppuntbordjes: 

77  76  68  67  59  

U pakt de route weer op bij punt 30. 

20   Einde weg rechtsaf (Willem de Zwijgerlaan). 

21   Direct na brug rechtsaf naar beneden om onder brug 
door te gaan.  

22   Rechtdoor (Haarlemmerweg, gaat over in 
Haarlemmertrekvaart).  

TIP C: HAARLEMMERTREKVAART 

23   Einde Haarlemmertrekvaart rechtsaf.  

24   Bij verkeerslichten rechtdoor.  

25   Na viaduct linksaf.  

26   Volg het fi etspad (links) richting Voorhout 
(Spoorpad). 

27   Einde pad linksaf, het spoor over.  

In 1743 werd deze 29 meter hoge molen gebouwd. 
Het is de enige van de 19 molens op de stads-
wallen van Leiden die bewaard is gebleven. 
De begane grond werd bewoond door de 
molenaar en de zeven zolders boven de woning 
werden gebruikt voor het molenaarswerk. 

Molen De Valk is aan veel restauraties en verbou-
wingen onderhevig geweest. Toen de molenaar 
Willem van Rhijn in 1964 overleed, werd de molen 
herbestemd als museum. Sinds 2000 is de molen 
weer maalvaardig. Het volkorenmeel dat de 
molen maalt is te koop in de museumwinkel. 

Open: di t/m za

12. Molenmuseum De Valk

In de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek 
speelt de bloembollencultuur een belangrijke rol. 
Bollenschuren zijn hier onlosmakelijk mee verbon-
den en werden gebruikt voor het pellen, drogen, 
bewaren, sorteren, tellen en verpakken van de 
bloembollen. Om schimmels en bacteriën te 
voorkomen werd het klimaat in de schuren 
zorgvuldig geregeld. 

In de loop der jaren zijn veel van deze bollen-
schuren gesloopt of in verval geraakt. Tegen-
woordig staan er nog zo’n 400, maar ooit waren 
er wel meer dan 1.000 in dit gebied te vinden. 
Een aantal monumentale bollenschuren zijn 
deskundig gerestaureerd en hebben een nieuwe 
bestemming gekregen, bijvoorbeeld als woonhuis 
of praktijkruimte. 
Niet open voor publiek

13. Bollenschuren
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28   Op het kruispunt rechtsaf (richting Voorhout).  

29   Op het kruispunt rechtsaf (Herenstraat, gaat over in 
Jacoba van Beierenweg).  

30   Bij rotonde rechtdoor, Jacoba van Beierenweg blijven 
volgen.  

13. BOLLENSCHUREN 
In Voorhout vindt u op de volgende adressen 
herbestemde bollenschuren: 
Jacoba van Beijerenweg 75 – 93 – 95 – 97   

31   Op rotonde rechtsaf richting Sassenheim 
(Teylingerlaan). 

Vanaf punt 32 tot en met punt 77 kunt u de route 
ook fi etsen volgens het fi etsknooppunten systeem. 
Volg hiervoor de volgende knooppuntbordjes:

55  - 57  - 91  - 49  - 40  - 48  - 47  - 86  - 43  

32  - 24  - 34  - 20  - 65  - 27  - 94  - 26  - 75  

U pakt de route weer op bij punt 78. 

32   Tweede straat linksaf (Oude Herenweg).  

TIP D: RUÏNE VAN TEYLINGEN 
Om de Ruïne van Teylingen te bezichtigen gaat u in 
plaats van linksaf op de Oude Herenweg rechtdoor op 
de Teylingerlaan en bij de Y-splitsing rechtsaf. Direct 
rechts weggetje in naar de ruïne. Fiets dezelfde weg 
terug en pak de route weer op. 

33   Einde weg rechtsaf.  

34    Eerste linksaf (Achterweg-Zuid).  

In Lisse vindt u op de volgende adressen 
herbestemde bollenschuren: 
Achterweg-Zuid 86 en 51 en Heereweg 289 

35   In bocht naar rechts, rechtdoor aanhouden en 
Achterweg-Zuid blijven volgen.  

TIP E: ’T HUYS DEVER
Om ’t Huys Dever te bezichtigen gaat u met de bocht 
mee naar rechts (Professor van Slogterenweg) in plaats 
van rechtdoor. Op de rotonde gaat u nogmaals rechts 
en gaat u de eerste straat linksaf. Fiets dezelfde weg 
terug en pak de route weer op. 

36   Einde Achterweg-Zuid weg oversteken en direct 
rechtsaf fi etspad op.  

37   Rechtsaf (Achterweg, gaat over in Vuursteeglaan). 

38   Einde Vuursteeglaan linksaf (Heereweg).  

39   Bij kerk rechtdoor, Heereweg volgen.  
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14. MUSEUM DE ZWARTE TULP
Om het museum te bezichtigen, gaat u op het pleintje 
rechtsaf het steegje in.  

40   Heereweg blijven volgen tot aan de rotonde, 
richting fi etsknooppunt 49 . 

41   Op rotonde linksaf.  

42   Weg volgen richting fi etsknooppunt 40 , 
op rotonde rechtdoor (Stationsweg).  

TIP F: KEUKENHOF 

15. KASTEEL KEUKENHOF
Om Kasteel Keukenhof te bezichtigen gaat u 
tegenover het witte huisje linksaf.  

43   Weg volgen richting fi etsknooppunt 48 . 

16. RESTAURANT LIZZ 

44   Na spoor linksaf (Leidsevaart). Ga het fi etspad op 
richting Noordwijk. 

45   Blijf fi etsknooppunt 47  volgen. U wordt naar de 
andere kant van het water geleid. 

46   Einde weg linksaf (Duinschooten).  

47   Einde Duinschooten rechtsaf (Langevelderlaan).  Begin 1840 werd besloten een spoorlijn aan te 
leggen tussen Haarlem en Leiden. In 1945 werd 
de halte Lisse geschrapt omdat deze te ver van de 
stadskern verwijderd lag. De Vereniging Oud Lisse 
behoedde het station voor de sloop en bracht 
het terug in zijn oude staat. Sinds 1994 is het 
voormalige station in gebruik als restaurant. 

Open: wo t/m zo

Museum de Zwarte Tulp is gevestigd in een 
voormalige bollenschuur. Het museum geeft nu 
een overzicht van de geschiedenis van de bloem-
bollencultuur. Tekeningen, foto’s, video’s maar 
ook gereedschappen en interieurs van bloem-
bollenbedrijven geven inzicht in het proces van 
bol tot bloem en weer tot bol. 

Open: di t/m zo 

16. Restaurant Lizz

14. Museum De Zwarte Tulp

15. Kasteel Keukenhof

Vroeger lag hier ‘Keukenduin’, het gebied waar de 
groenten werden geteeld en het wild gevangen 
werd dat naar de keukens van kasteel Teylingen 
ging. Nadat kasteel Teylingen door de Spanjaarden 
was verwoest, werd hier in 1640 een landhuis 
gebouwd. Halverwege de 19e eeuw werd Frederik’s 
Hof toegevoegd, een speelhuis voor de zoon des 
huizes. Tegenwoordig worden Kasteel Keukenhof, 
Frederik’s Hof en de omliggende tuinen gebruikt 
voor evenementen en bijeenkomsten. 
Open: ma en zo (vooraf reserveren)
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48   Einde Langevelderlaan oversteken, bij ANWB 
paddenstoel rechtsaf fi etspad in richting strand.  

49   Eerste pad linksaf, richting Noordwijk.  

50   Bij verhard fi etspad rechtsaf. Blijf dit pad volgen.  

51   Na 4 km rechtsaf, richting fi etsknooppunt 32 . 

52   Einde fi etspad rechtdoor.  

53   Einde weg linksaf en direct rechts (Parallel Boulevard).  

54   Vierde straat linksaf (Jan Kroonsplein).  

17. KERK AAN ZEE
Om Kerk aan Zee te bezichtigen gaat u in plaats van 
linksaf bij het Jan Kroonsplein, pas de volgende straat 
linksaf (Hoofdstraat). U ziet de kerk aan uw rechterhand. 
Fiets dezelfde weg terug en pak de route weer op. 

18. MUSEUM NOORDWIJK 

55   Rechtdoor (Binnenweg).  

56   Einde Binnenweg rechtsaf (Schoolstraat).  

57   Einde Schoolstraat linksaf (Nieuwe Zeeweg).  

Kerk aan Zee is in 1647 gebouwd als visserskerk. 
Tegenwoordig wordt de kerk gebruikt als evene-
mentenlocatie en als kunst- en interieurgalerie. 
Meubels, accessoires en kunstobjecten naar 
ontwerp van de eigenaars en van bekende 
kunstenaars worden op deze bijzondere locatie 
getoond. 

Regelmatig worden hier publiek toegankelijke 
culturele optredens, lezingen en concerten 
georganiseerd. 

Open: do t/m za

17. Kerk aan Zee

Het voorste gedeelte van deze voormalige 
binnenduinse hoeve dateert al uit 1625 en diende 
in die tijd als visserswoning. Het is het oudst 
overgebleven huisje van Noordwijk aan Zee. 
Omstreeks 1880 werd het huisje uitgebreid en 
werd het in gebruik genomen als boerderij. 

In 1962 is Museum Noordwijk in deze voormalige 
boerderij gevestigd. In het museum is een kamer 
geheel in 19e eeuwse stijl ingericht. Hier vindt u 
een bedstee en een toilet uit het begin van de 
19e eeuw. Ook de kelder en het binnenplaatsje 
zijn in originele staat behouden gebleven.

Open: di t/m zo 

18. Museum Noordwijk
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71   Einde fi etspad rechtsaf, richting Leiden.   

72   Einde fi etspad, weg volgen richting fi etsknooppunt 
75  (Haarlemmerstraatweg). 

73   Na brug rechtdoor aanhouden (Dorpsstraat) 75 .  

74   Linksaf richting fi etsknooppunt 75   
(Wijttenbachweg).  

75   Einde weg oversteken en rechtdoor aanhouden.  

76   Einde Wijttenbachweg rechtsaf (Lijtweg).  

77   Lijtweg volgen (gaat over in Terweeweg).  

78   Einde Terweeweg rechtsaf (De Kempenaerstraat).  

79   Direct linksaf (Terweeweg). 

80   Einde Terweeweg linksaf (Leidsestraatweg). 

81   Volg deze weg tot u bij Station Leiden Centraal bent 
(Leidsestraatweg, gaat over in Rijnsburgerweg). 

EINDE FIETSROUTE

58   Rechtdoor aanhouden richting Noordwijk-Binnen.  

59   Op rotonde rechtdoor (Zeestraat). 

60   Bij kerk rechtdoor (tussen paaltjes door).  

61   Rechtsaf (Voorstraat). 

In Noordwijk vindt u op de volgende adressen 
herbestemde bollenschuren:
Voorstraat 107 en Voorstraat 114 – 116  

62   Einde Voorstraat linksaf (Herenweg).  

63   Direct rechtsaf (Hogeweg).  

64   Eerste straat rechtsaf (Achterweg).  

65   Einde Achterweg linksaf (Herenweg).  

66   2,3 km rechtdoor over de Herenweg (gaat over in 
Rijnsburgerweg).  

67   Als u Rijnsburg binnenrijdt, fi etspad onder de tunnel 
door, richting fi etsknooppunt 94 .  

68   Na tunnel rechtsaf.  

69   Eerste straat rechtsaf (Kanaalpad Noord-Oost).  

70   Rechtsaf onder het viaduct door.  
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De ruïne van Teylingen is een ringburcht met een 
woontoren. Ooit hoorde hier ook een voorburcht 
en poortgebouw bij, maar hiervan is niets meer 
over. De graven van Holland gebruikten het 
kasteel als jachtslot. Zij zetten er een leenman in 
die de functie had van houtvester, een soort 
ambtenaar met de verantwoordelijkheid voor het 
beheer. Deze leverde hout, wild en vis aan het hof. 
De bekendste houtvester was Jacoba van Beieren, 
die hier haar laatste levensjaren doorbracht.  
Open: wo t/m zo (mrt t/m okt)

Deze hoefijzervormige donjon (versterkte woonto-
ren) is in de 14e eeuw gebouwd als woning voor 
ridder Reinier de Ever. Eén van de bewoners was 
jonker Gijsbert van Haeften van Rhenoy, die hier 
in 1445 stierf nadat hij door een dolle hond 
gebeten was. Dit bleek dodelijk voor Gijsbert 
omdat zijn familie hem uit angst voor besmetting 
‘tussen twee bedden versmoorde’. ’t Huys Dever 
is nu een tentoonstellingsruimte en trouwlocatie.

Open: di t/m zo

Tip E: ’t Huys Dever

Tip D: Ruïne van Teylingen

Tip F: Keukenhof

Een deel van landgoed Keukenhof is in de 20e eeuw 
ingericht als bloementuin en is nu inter  na tionaal 
bekend als de mooiste lentetuin ter wereld. 

Van ca. half maart t/m half mei genieten honderd-
duizenden bezoekers uit alle hoeken van de 
wereld van de rijke kleurenpracht van tulpen en 
andere bolgewassen.

Open: dagelijks (half mrt t/m half mei)

Museum het SieboldHuis is vernoemd naar de arts 
Philip Franz Balthazar von Siebold. In 1823 landde 
Von Siebold op het Japanse eiland Deshima, waar 
hij de opdracht had gekregen informatie te 
verzamelen over het land. Tijdens zijn verblijf in 
Japan verzamelde hij allerlei Japanse spullen, 
dieren en planten die hij voor onderzoek en eigen 
gebruik naar Nederland stuurde. In 1831 stelde 
Von Siebold zijn collectie open voor het publiek 
in dit huis aan de Rapenburg.
Open: di t/m zo

Deze botanische tuin uit 1590 is de oudste van 
Nederland en diende als tuin waar medicijnen-
studenten geneeskrachtige kruiden konden 
bestuderen. De tuin werd steeds verder uitgebreid 
en er kwamen meer en meer plantensoorten bij. 
U vindt er verschillende soorten bijzondere planten 
zoals tropische orchideeën, reuze aronskelken 
en het blad van de Victoria amazonica dat een 
draagvermogen van 40 kilo heeft.

Open: di t/m zo

Tip B: Hortus botanicus

Tip A: Japanmuseum SieboldHuis

Tip C: Haarlemmertrekvaart

De Haarlemmertrekvaart is een trekvaart tussen 
Haarlem en Leiden. In 1656 werd de eerste paal 
geslagen. Met door paarden getrokken schuiten 
werd een dienstregeling onderhouden tussen 
Haarlem en Leiden, wat snel en betrouwbaar 
vervoer van personen en post over water mogelijk 
maakte. 
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Onderweg
Fietsverhuur
Fietspoint Oldenburger
Stationsplein 3s, Leiden

T 071 512 00 68

Kees’ Fietsshop
van Speykstraat 4, 

Noordwijk

T 071 362 03 47

Bezienswaardigheden
Museum Volkenkunde
Steenstraat 1, Leiden

T 071 516 88 00

Open: di-zo 

10.00-17.00 uur

Museum De Lakenhal
Oude Singel 28/32, Leiden

T 071 516 53 60

Open: di-vr 

10.00-17.00 uur, 

za-zo 12.00-17.00 uur

Japanmuseum 
SieboldHuis
Rapenburg 19, Leiden

T 071 512 55 39

Open: di-zo 

10.00-17.00 uur

Hortus botanicus
Rapenburg 73, Leiden

T 071 527 72 49

Open: nov t/m mrt 

di-zo 10.00-16.00 uur, 

apr t/m okt ma-zo 

10.00-18.00 uur

Pieterskerk
Pieterskerkhof 1a, Leiden

T 071 512 43 19

Open: ma-vr 10.00-16.00 

uur (behoudens 

evenementen)

Hooglandse Kerk
Middelweg 2, Leiden

T 071 514 96 36

Open: mei t/m sep 

di-za 11.00-16.00 uur

Molenmuseum De Valk 
2e Binnenvestgracht 1, 

Leiden

T 071 516 53 53

Open: di-za 

10.00-17.00 uur, 

zo 13.00-17.00 uur

Ruïne van Teylingen
Teylingerlaan 15a, 

Voorhout

Open: wo-zo 

14.00-17.00 uur 

(nov t/m feb gesloten)

’t Huys Dever 
Heereweg 349a, Lisse

T 0252 41 14 30

Open: wo-zo 

14.00-17.00 uur 

Museum de Zwarte Tulp
Grachtweg 2a, Lisse

T 0252 41 79 00

Open: di-zo 

13.00-17.00 uur

Kasteel Keukenhof
Keukenhof 1, Lisse

T 0252 75 06 90

Open: ma en zo 

(vooraf reserveren)

Kerk aan Zee
Hoofdstraat 96, 

Noordwijk

T 06 41 51 95 41

Open: do-za 

11.00-17.00 uur

Museum Noordwijk
Jan Kroonsplein 4, 

Noordwijk

T 071 361 78 84

Open: di-za 

11.00-17.00 uur, 

zo 14.00-17.00 uur 



Over-Levende Monumenten!
Drie fietsroutes nemen u mee langs 

bijzondere herbestemde monumenten 

in Zuid-Holland. Eens waren dit de 

mooiste kerken, kastelen en woon-

huizen en nu zijn ze omgetoverd tot 

winkels, musea en vergadercentra. 

Behalve bijzondere monumenten, 

tonen deze fietsroutes u ook meer van 

het aantrekkelijke en typisch Hollandse 

landschap. 

De provincie Zuid-Holland vindt het 

belangrijk dat cultureel erfgoed 

behouden blijft. Jaarlijks komen 

honderden historische monumenten 

leeg te staan of worden gesloopt. 

Gelukkig wordt er ook steeds vaker 

gekeken naar de mogelijkheid om een 

historisch pand een nieuwe functie te 

geven en het daarmee te bewaren voor 

toekomstige generaties. Het behoud van 

dit cultureel erfgoed (door herbestem-

ming) draagt bij aan een aantrekkelijke 

leefomgeving in Zuid-Holland. 

In het provinciale themajaar 2012 

‘Over-Levende Monumenten!’ wil de 

provincie het cultureel erfgoed in 

beeld brengen. Samen met 

deskundigen en het publiek 

vraagt de provincie dit jaar extra 

aandacht voor cultureel erfgoed 

en biedt handvatten voor het 

herbestemmen hiervan.

Kijk voor meer informatie op 

www.zuid-holland.nl/

herbestemming.
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