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De Leidse Bijenmarkt fietsroute  
zaterdag 11 juni 2016 
 
Bij deze fietsroute fiets je langs items die je terugvindt op de Leidse 
Bijenmarkt, zoals: Bijen en imkers, natuur, milieu, ambachten, 
handgemaakte producten, natuurproducten, biologisch, ecologisch, 
duurzaam, hergebruik, fair trade, scouting, creativiteit, etc. 

De route start en eindigt bij Museum Volkenkunde. De route loopt 
via Leiden, Oegstgeest, en Zoeterwoude  

De gehele route is ongeveer 40 km, maar kan ook in 2 of 3 
gedeelten worden gefietst. De km-standen kunnen afwijken. 

Op 11 juni 2016 is De Bommelzolder in Zoeterwoude speciaal 
voor de fietsroute op zaterdag geopend. 

Deze route kan het hele jaar door gefietst worden 

Alle info en openingstijden (1-50)  vind je na de routebeschrijving 

la= linksaf, ra= rechtsaf, rd= rechtdoor, ri= richting 
 
1*, 2* en 3* = routewijziging 
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Start: Museum Volkenkunde  
0.00 La Stationsweg 
0.25 La Schipholweg 
0.33 na busstation ra fietspad op en la  
0.49 Rechts voor het viaduct: de Singelpark kweektuin (1) 
0.54 Ra Plesmanlaan onder viaduct door, vervolg Plesmanlaan 
0.79 Ra Pesthuislaan en la 
0.90 Pesthuis ingang van Naturalis (2), ra langs Fila del Art 
0.95  la pad volgen  
1.03 eind ra Darwinweg  
1.18 la bij rotonde: Zernikedreef 
1.85  links aanhouden, vervolg Zernikedreef 
1.60 ra fietspad: Trambaan (fietspad) en Sylviusweg oversteken  
1.65 rd fietspad 
1.71 ra voor sportvelden JH Oortweg  
1.95 einde brug over  
1.97 la Wassenaarseweg 
2.55 Einde fietspad ra oversteken  
2.57 la Willem Einthovenstraat 
2.65 viaduct onderdoor 
2.71  ra Oude Rijnsburgerweg  
2.98  la fietspad door park  
3.20 busbaan oversteken, voorzichtig!  
3.22 eind ra la park uit 
3.29 Ra  Rhijnhofweg   
4.35 linkerzijde, Biodiversiteitstuin  Vrij Groen (3) vrije toegang 
rd via 2 bruggetjes  
4.74 eind rechtsaf  
4.84 langs de Brede School Het Dok (4) linkerzijde  
5.07 eind la en ra fietspad op Rijnzichtweg 
5.40 bij verkeerslicht oprit A44 oversteken, viaduct onderdoor  
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5.47 bij verkeerslicht afrit A44 oversteken, vervolg Rijnzichtweg 
5.93 ra  bij rotonde: Rhijngeesterstraatweg 
6.42 La Rivierduinen, Landgoed Kasteel Endegeest (5) 
rd Goudvinklaan la Zwaluwlaan, Gebouw Zwaluwlaan nr 2:     
Biologische Kwekerij de Groene Cirkel (6), het theehuis: 
Zwaluwlaan, Goudvinklaan oversteken, rd Zwaluwlaan, la 
Kasteellaan, la Spechtlaan nr 2 
terug Spechtlaan, ra Kasteellaan, la naar de uitgang 
7.05 ra Rhijngeesterstraatweg 
7.22 ra Endegeesterlaan,  
7.50 Geverstraat oversteken  
7.53   rd Kempenaerstraat,  
8.03   ra la Warmonderweg oversteken  
8.06 rd van Slingelandtlaan 
8.31 la Johan Kosterweg ra Johan Kosterweg fietspad door de 
Leidse Hout (7) 
8.58 ra Houtlaan,  
8.63 la voor rotonde Rijnsburgerweg, ra oversteken  
8.73 la Rijnsburgerweg 
9.16 rd Schuttersveld 
 
1* ra Rijnsburgersingel, la brug over, R Museum Volkenkunde 
 
9.38 la bij verkeerslichten voor de brug: Rijnsburgersingel  
(het Singelpark (8)),  
rd Maresingel, Rechts Huigpark (9) rd Herensingel, Rechts 
Blekerspark (10),  Begraafplaats Zijlpoort (11) 
10.91 rd bij verkeerslichten: rechts de Zijlpoort (12),  
rd Zijlsingel, rechts: Ankerpark (13), Meelfabriek (14),  
Katoenpark (15), Begraafplaats Groenesteeg (16),  
rd Utrechtseveer,  
11.70 la Hoge Rijndijk, brug oversteken, direct la Hoge Rijndijk 
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oversteken,  
12.78 Veerhuis, ra Utrechtse Jaagpad, bij woonboot met 2 
verdiepingen, overkant van de Rijn: Stallinga scheepswerf (17) 
t.o. nr  56, overkant van de Rijn: Scouting Lodewijksgroep  (18) 
12.32 Ra Rijnstroomstraat,  
12.39 Hoge Rijndijk oversteken,  
12.47 la Hoge Rijndijk, Wilhelminabrug oversteken,  
12.55 direct rechtsaf richting Rijn en SchieKanaal, 
Roomburgerweg, Volg het kanaal,  
13.37 Roomburgereiland, rd Roomburgerpad,  
14.49 la Polderpad, (voor Camping Stochemhoeve)  
Polderpark Cronestein (19)  
14.62 3e pad la wandelen: de tuin van de smid (20) 
Terug naar het Polderpad, eind la   
15.20 ra Knotterpad 
15.25 la fietspad langs Tuinvereniging Cronestein 
15.67 rechts aanhouden volg fietspad Boerenpad 
16.05 einde rechtsaf, brug oversteken bij Klooster  
 
2* ra Vrouwenweg volgen einde Lammebrug oversteken, ra 
Lammebrug over rd, rotonde rd, vervolg pag.5. 

16.10 rd Kruisherenweg eind la bruggetje over  
16.71 Europaweg 
16.76 ra Miening 
17.01 ra Noordbuurtseweg,  
17.38 la Noordbuurtsehof ra fietspad Molenpad, eind:  
Grote Molen (21) 
19.10 einde fietspad ra Ommedijkseweg,  
19.60 rd Weipoortseweg,  
20.26 fietspad buigt naar rechts, la, oversteken, la, ra vervolg 
Weipoortseweg 
20.34 nr 29b kaasboerderij Captein (22) 

http://scouting.lodewijksgroep.net/
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20.59 nr 33 (L): Museum de Bommelzolder (23)  
21.38 nr 72A (L): Kaasboerderij van Veen (24)  
nr 73 (R): de Leidse Kaaskoe (25) 
22.15 ra Lange Kerkepad, rd  
22.97 bruggetje over, 3x la en ra 
23.18 ra Zuidbuurtseweg,  
23.23 nr 13 ‘t Graalhuis (26) naast de kerk, rd Watertje,   
24.86 la Dorpsstraat nr 11  (L) de Wereldwinkel (27) 
nr.12 (R op pleintje) ambachtelijk leeratelier Vous Desirez (28) 
Weg oversteken, vervolg Dorpsstraat  
25.40 rd Westeindseweg, door tunnel, ra Hofweg, 
26.63 bruggetje over, la tunnel onder de A4 door  
26.81 einde la Hofvlietweg  
26.89 ra, oversteken: door hek: natuurgebied t Vogelhoff (29) 
28.12 door hek, ra Vlietweg, Vlietweg volgen tot Lammebrug 
29.11 Lammebrug onderdoor     2* vervolg pag. 4 
29.53 eind ra Corbuloweg   
29.62 la Zoeterwoudseweg  
30.20 ra Vrijheidslaan  Spoorweg over, 
30.32 la Andries Schotkade 
30.47 rd Schelpenkade  
31.00 la Witte Singel (R) Sterrewacht (30),  
Hortus Botanicus (31)  
31.73 ra  Paterbrug over Paterstraat,  
31.93 la Doelengracht, rd Sebastiaansdoelen, Doelenpoort 
onderdoor. Groenhazengracht oversteken 
32.07 rd Oude Varkenmarkt  
32.15 nr 4: Smederij van der Geijn (32) 

3* la Noordeinde, ra Weddesteeg, geboortehuis Rembrandt, 
Rembrandtsplaats, vervolg bij pag. 7 

32.17 ra Noordeinde 
32.27 rd Breestraat 



©Fietsersbond Leiden eo ©EM 05/2016 Pagina 6 

 

32.36 ra Papengracht 
32.43 la Langebrug, R nr 43 J.J. Spaan the earth collection (33) 
32.70 R nr 69 traploperwinkel (34) 
32.72 ra Pieterskerkchoorsteeg nr 9 restaurant Puur (35)  
nr 16  Atelier de Zilverling (36) 
nr 17 Atelier & Galerie Ísabelle Riffon (37) 
32.78 la Pieterskerkhof 
32.83 rd Nieuwsteeg  
32.91 nr 16 Lila Kinderwinkel (38) 
Rd vervolg Nieuwsteeg 
33.00 la Steenschuur,  
33.26  Breestraat schuin oversteken  
33.28 ra Hogewoerd 
33.35 la Hooigracht 
33.45 ra Nieuwe Rijn 
33.61 la Uiterstegracht 
33.92  Ir. Driessenstraat oversteken  
(R) De Leidse Kruidentuin (39a) 
33.95  ra Middelstegracht 
R nr 143: Museum het Leids Wevershuis (39b) 
33.99  la Oude Rijn,  
34.02 Hooigracht oversteken 
34.07 Kaasmarkt,  
34.12 la Middelweg 
34.37 la Hooglandse Kerkchoorsteeg  
34.39 12:L  De stoffenier (40)  
nr 13 R oudste cafe van Leiden iig: Café "De Bonte Koe" 
34.42 terug naar Middelweg, (la) 
34.45 ra Nieuwstraat 
34.62 17B Zone (41) 
34.64 (rd de Burcht van Leiden), la Burgsteeg  
de Wereldwinkel (42), Terre de Hommes (43) 
34.67 Einde Burgsteeg ff afstappen i.v.m. de zaterdagmarkt, 
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Korenbeurs over, rd Koornbrugsteeg, opstappen: 
34.73 Ra Breestraat langs Stadhuis en vh Gebouw V&D, 
vroeger Hotel de Vergulde Turk,  
34.92 ra Mandemakerssteeg in langs de Waag en Boterhal, 
35.04 brug over 
35.09 La Stille Rijn  
35.15 nr.13 Meet & Make (44)  
nr 11 Restaurant Logica (45) 
35.24 la brug over,  
35.27 Aalmarkt 1: Stadsbrouwhuis (46), Vrouwensteeg in 
35.33 ra Breestraat  
35.55 ra Kort Rapenburg, la oversteken 
35.40 rd Galgewater eind L Weddesteeg geboortehuis 
Rembrandt, Rembrandtplaats (47)     3* vervolg van pag 5 
35.90 ra Brug over Molen de Put (48), rd, ra, la 
Morspoort (49)(L) 
35.97 rd 1e Binnenvestgracht  
36.04 la Volkenkunde (50) 

 

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging van fietsers. 
 
Wij geven voorlichting over fietsen en fietsproducten en doen 
onderzoek naar veilig, snel en prettig fietsen.  
 
De Fietsersbond heeft 35.000 leden, 150 lokale afdelingen en  
1500 actieve vrijwilligers, verspreid over heel Nederland.  
Er word veel bereikt met overleg, actie en voorlichting 
 
Fietsersbond Leiden e.o. 
http://leiden.fietsersbond.nl/ 
facebook: FietsersbondLeideneo 
twitter: @FbLeideneo  
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Informatie en Openingstijden:  
 
1 de Singelpark kweektuin: In de Singelpark Kweektuin worden 
bomen en vaste planten gekweekt die straks een plek krijgen in het 
Singelpark. Info: http://www.singelpark.nl/activiteit/kweektuin 

2 Naturalis: Natuurhistorisch museum: Ontdek het ontstaan en 
leven op aarde in de vaste tentoonstellingen van Naturalis. Wandel 
langs de Oerparade, beleef het Natuurtheater of neem een kijkje in 
de Schatkamer. Info: http://www.naturalis.nl/nl/ 
Bij Naturalis Biodiversity Center willen we biodiversiteit beschrijven, 
begrijpen en verklaren. Voor het welzijn van de mens en het 
voortbestaan van de aardse natuur. Kijk hier hoe we dat doen.   
De Bijenradar: Welke bij bestuift jouw aardbei? Zet een 
aardbeienplant in je tuin en doe mee aan bijenradar:  
Bestudeer de groei van aardbeienplantjes en de bijen en maak 
foto’s. Info: www.bijenradar.nl 
Info: http://www.naturalis.nl/nl/kennis/bijenlandschap/bijenradar/. 

3 Biodiversiteitstuin  Vrij Groen: vrije toegang  
Vrij Groen is de duurzame inspiratietuin van de IDeeWinkel voor 
Oegstgeest en omstreken. Tuiniers en bezoekers kunnen hier zien, 
proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en 
natuurvriendelijk groen in de stad en gebruik van oud en 
hergroeibaar materiaal op de tuin. Info: http://www.vrijgroen.info 

4 Brede School het Dok. Deze school is duurzaam gebouwd.  
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We kunnen niet 
onbeperkt doorgaan met het uitputten van de aarde waar het de 
grondstoffen betreft. Deze zijn eindig. In het licht van een 
bevolkingstoename en een klimaatverandering, wordt het steeds 
belangrijker om zorgvuldig met onze aarde om te gaan. Wij willen 
kinderen in ons onderwijs hierop voorbereiden.  
Info:  http://www.basisschoolhetdok.nl/index.html. 
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5 Landgoed Kasteel Endegeest: landschapspark en beeldentuin. 
Info: http://www.kasteelendegeest.nl/index.php?id=1000 

6 Biologische Kwekerij de Groene Cirkel: Op de kwekerij draait 
alles om het telen van biologische gewassen voor de verkoop. Bij 
het groeiproces wordt er geen gebruik gemaakt van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. Bestuiving vindt plaats door eigen 
bijenvolken. We kweken op de kwekerij o.a. groenten, waarbij 
"vergeten" groenten, fruit, kruiden en bloemen ( kruiden en 
bloemen zelf te plukken in het seizoen)  Verder verkopen we vaste 
planten, struiken, bloemzaden, honingsoorten (o.a. van eigen 
bijenvolken), honingproducten en een selectie cadeauartikelen in 
onze winkel. Openingstijden:  ma- vr 9:00-12:00, 13:00-16:00 uur / 
13:00-17:00.  Info: http://www.kwekerijdegroenecirkel.nl/ 
Het Theehuis: ma-vr: 9.30-16.30, za, zo 10.00-16.30 open. 

7 De Leidse Hout, stadspark.  
Info: www.vriendenvandeleidsehout.nl/ 
 
8 Het Singelpark.  Rondom de historische binnenstad van Leiden 
ligt sinds 1659 een zes kilometer lange vestinggracht. Met op de 
oude vestingwallen en bolwerken parels zoals de Hortus botanicus 
en Sterrenwacht, musea, fraaie begraafplaatsen, stadsmolens en 
stoere industriële monumenten. De Leidse singels vormen één van 
de grootste stadsverdedigingswerken van Europa waarvan de 
structuur nog intact is. De gemeente Leiden is al decennia bezig 
om de singelrand weer groen te maken. Inwoners van Leiden 
hebben het initiatief genomen om van dit unieke cultureel erfgoed 
één groot aaneengesloten park te maken: het Singelpark. Een park 
om te sporten en cultuur te beleven, natuur en historie te 
ontdekken, rust te vinden en mensen te ontmoeten. Met het water 
van de singels als de blauwe ader. En met de beroemde Leidse 
Hortus botanicus als curator van de bomen en planten uit alle 
delen van de wereld. Info: http://www.singelpark.nl/ 
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9 Huigpark. O.a. aardbeienplantjes zijn bij de entree van het 
nabijgelegen Energiepark geplant voor de Bijenradar.  
Info: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-en-
milieu/natuur-in-leiden/parken-in-leiden/huigpark/ 

10 Blekerspark. Info: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-
en-milieu/natuur-in-leiden/parken-in-leiden/blekerspark/ 

11 Begraafplaats Zijlpoort is een van de mooiste plekjes binnen de 
singels. Op de begraafplaats liggen verschillende bekende 
personen, zoals de schilder Aad Donker, de eerste hoogleraar 
Armeense studies in Nederland Jos Weitenberg, en de 
natuurkundige Willem Keesom.  
Info: http://begraafplaatszijlpoort.nl/over/geschiedenis/ 
 
12 De Zijlpoort: een van de twee overgebleven stadspoorten.   
Info: http://www.leiden-toerisme.nl/zien-doen-
beleven/bezienswaardigheden/zijlpoort/ 

13 Ankerpark, info: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-
en-milieu/natuur-in-leiden/parken-in-leiden/het-ankerpark/ 

14 Meelfabriek, De Meelfabriek is een industrieel complex van 
dertien gebouwen op de hoek van de Oosterkerkstraat en de 
Zijlsingel in Leiden. Tot 1988 was op het terrein NV Meelfabrieken 
'De Sleutels' v/h De Koster & CO. gevestigd. 
Iinfo: http://demeelfabriek.nl/ 

15. Katoenpark. Info: http://gemeente.leiden.nl/over-de-stad/natuur-
en-milieu/natuur-in-leiden/parken-in-leiden/katoenpark/ 

16. Historische begraafplaats Groenesteeg is een van de vredigste 
plekjes in de Leidse binnenstad De begraafplaats is in 1813 
gesticht op een van de bolwerken van Leiden. Bekende graven o.a 
de moeder van Vincent van Gogh en een aantal Leidse 
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Hoogleraren. Info: http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/  
Bij activiteiten: een aantal wandelingen langs bijzondere graven. 

17 Stallinga scheepswerf: een scheepswerf  met ambachtelijkheid 
hoog in het vaandel. Info: http://www.scheepswerfstallinga.nl/ 

18  Scouting Lodewijksgroep Leiden:  De Lodewijksgroep is de 
oudste scouting groep uit Leiden. Opgericht op 12 december 1934 
als jongensgroep bestaande uit welpen en landverkenners. 
 Info: http://scouting.lodewijksgroep.net/ 

19 Polderpark Cronestein, Polderpark Cronesteyn ligt in de Kleine 
Cronesteynse polder, ook wel Knotterpolder genoemd. De grootte  
is ca. 90 ha. In 1982 werd het polderpark gerealiseerd naar het 
ontwerp van Evert Cornet. Het park is geworden tot 
ontmoetingsplek, rustpunt, historisch monument en speciaal 
biotoop. In het park zijn wandel- en fietspaden aangelegd, op de 
fietspaden is ook goed te skaten. Daarnaast zijn er o.a. een 
moerastuin, een waterspeelplaats, een landgoedbos en een 
camping te vinden. Ook is er een bos waar ieder jaar 
reigers broeden. een bijenstal en Tuinvereniging Cronestein.  
Info: http://www.polderparkcronesteyn.nl/ 
 
20 De tuin van de smid: een theehuis in de polderoase van Leiden. 
Op de kaart staan zoveel mogelijk biologische producten en 
streekproducten uit de polders rond Leiden. Daarnaast is er veel 
aandacht voor diverse dieetwensen. Rond het theehuis lopen de 
schapen en het pluimvee los rond, is er een speeltuintje, een plek 
om hutten te bouwen, verschillende terrassen en een dierenweide 
voor pony’s en geiten. Op het aangrenzende terrein is een 
natuurspeelplaats in wording voor wat oudere kinderen met een 
zwemdiploma. Dagelijks geopend van 10-17 uur.  
Info:  http://www.detuinvandesmid.nl/  
 



©Fietsersbond Leiden eo ©EM 05/2016 Pagina 12 

 

21 De Groote Molen, Wipmolen, voormalige poldermolen: bemaling 
van de Grote Polder 
 
22 Kaasboerderij Captein, generaties lang wordt boerenkaas 
gemaakt, volgens oude tradities en op ambachtelijke wijze. De 
Zoeterwoudse Boeren Goudse oplegkaas is o.a. te koop in de 
winkel. Info: http://kaasboerderijcaptein.nl/   
Openingstijden: wo-vr 11.00-18.00,  za  11.00-17.00. 

23 Museum de Bommelzolder bevat een grote collectie van het 
werk van Marten Toonder, zoals de Bommelsaga, die van 1941 tot 
1986 in verschillende dagbladen is verschenen. Ook alle 
boekuitgaven van deze saga zijn er te vinden.  
Info: http://bommelzolder.blogspot.nl/p/over-museum-de-
bommelzolder.html. Alleen te bezoeken op afspraak. 071 5804812, 
info@bommelzolder.nl. 
 
24 Kaasboerderij van Veen; nr 73 (R): ambachtelijke boerenkaas: 
hartjes kaas, de goudse tulp, het Weipoortse Weiportje.  
Info: http://www.kaasboerderijvanveen.nl/.  
Openingstijden: ma, di, do: 13.00-17.00  

25 De Leidse Kaaskoe, ambachtelijke boeren Leidse kaas.  
Info: http://www.deleidsekaaskoe.nl/  
Openingstijden: vr: 9.30-18.00, za 9.30-17.00. 
 
26 Stichting het Graalhuis: Stichting het Graalhuis werkt zonder 
winstoogmerk. Met de opbrengst van de verkoop van tweedehands 
goederen steunt  het Graalhuis een groeiend aantal 
ontwikkelingsprojecten financieel. Info: http://www.graalhuis.nl/ 
Openingstijden: Di: 13.30-16.30, za 10.00-14.00. 
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27 De Wereldwinkel; Onze doelstelling is het bevorderen van 
eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de 
handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van 
producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren. Info: 
http://www.wereldwinkelsnederland.nl/ 

28 Ambachtelijk leeratelier Vous Desirez: In haar ambachtelijk 
leeratelier ontwerpt en maakt Desirée Pardon unieke tassen onder 
het label Vous Desirez. Je kunt je eigen unieke tas  ontwerpen 
en laten maken. Ook andere artikelen van leer zijn verkrijgbaar.  
Info: http://www.vousdesirez.nl/ . Openingstijden: Di, wo: op 
afspraak, Do, vr 10.00-17.00, za 12.00-16.00 

29 Natuurgebied ‘t Vogelhoff: Bijzondere vogels, blatende schapen, 
boerenlandpaden, een boomgaard en andere buitenzaken.  
Je beleeft het allemaal in ’t Vogelhoff!   
Info: https://www.zuidhollandslandschap.nl/natuur-bij-u-in-de-
buurt/natuurgebieden/t-vogelhoff/ 
 
30 De Sterrewacht. De Universiteit van Leiden is de oudste 
universiteit van Nederland, gesticht in 1575. Sterrenkunde heeft er 
een lange en rijke traditie. Al in 1633 kreeg de universiteit een 
sterrewacht als onderdak voor het kwadrant van Snellius. Het 
maakt Sterrewacht Leiden het oudste nog bestaande universiteits-
observatorium ter wereld. Info: http://www.oudesterrewacht.nl/ 
Openingstijden bezoekerscentrum: wo, za, zo 11:00-17:00.  
Er zijn op deze dagen gratis rondleidingen om 11:30 en 15.00. 

31 De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van 
Nederland, gesticht door de Universiteit Leiden in 1590. De tuin 
begon op de plek waar nu de Voortuin is. De eerste beplanting 
dateert uit 1594. Info: http://www.hortusleiden.nl/ Openingstijden: 
Zomertijd: 1 april - 31 oktober, dagelijks 10.00 - 18.00,  
Wintertijd: 1 november - 31 maart, Di - zo 10.00 en 16.00. 
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32 Ambachtelijk smederij van der Geijn. U kunt terecht voor al uw 
smeed- en constructiewerk. Van klein ambachtelijk smeedwerk en 
restauratiewerkzaamheden tot het plaatsen van staalconstructies 
en trappen. Bij onze werkzaamheden combineren wij klassiek 
vakmanschap met hedendaagse technieken voor het  beste 
resultaat. Info: www.smederij.nl 
 
33 J.J. Spaan: the earth collection kleding. Wij verkopen natuurlijke 
kleding voor mannen,vrouwen, kinderen en baby's. 
Wij vinden de wereld belangrijk dus onze kleding is 
milieuvriendelijk gemaakt. Info: http://www.earthcollectionleiden.nl/  
Openingstijden vr, za 11.00-17.00 
 
34 Traploperwinkel:  ambachtelijk geweven traplopers. 
Iinfo: http://www.deroodeloper.nl/12-leiden/12-winkel-leiden.html 
Openingstijden: wo, vr 11.00–17.00, do 10.00-21.00, za 10.00-
17.00, Koopzondag 12.00-17.00. 
 
35 Restaurant Puur, Pure en eerlijke producten, die op 
verantwoorde wijze geproduceerd worden. Met oog voor dier en 
natuur, ambachtelijk bereid. Info: http://www.puurleiden.nl/ 
Openingstijden: di - zo 17:00-22:00  
 
36 Atelier de Zilverling: handgemaakte sieraden. info: 
http://www.atelierdezilverling.com/home/. Openingstijden    wo - vr 
11:00 -17:30, za 11:00 - 17:00 uur 

37 Atelier & Galerie Isabelle Riffon: "De Zilverfabriek”: 
handgemaakte sieraden.Info: http://www.isabelle-riffon.com/. 
Openingstijden wo - za 11.00–17.00 uur 
 
38 Lila Kinderwinkel: duurzaam en educatief speelgoed. 
 Info: http://www.kinderwinkellila.nl/ 
 Openingstijden: di-vr 10.00-17.30, za 10.00-17.00, do 10-21.00. 
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39a De Leidse Kruidentuin: er mag geplukt worden! 

39b Museum het Leids Wevershuis: klein museum gevestigd in 
een origineel Wevershuis. Diverse tentoonstellingen door het jaar 
heen, Regelmatig weef en spindemonstraties  
Info: http://www.wevershuis.nl/ Openingstijden: di-zo 13.00-16.00  
 
40 De stoffenier: meubelstoffeerderij, ambachtelijk meubels 
stofferen, er wordt gewerkt met authentieke materialen.  
Info: http://www.destoffenier.nl/index.php/nl/. Openingstijden: wo-vr 
10:00-17:30, za 11:00-15:00 

41 Zone Galerie voor toegepaste kunst, De ontwerpen zijn altijd 
handgemaakt en unica's.info http://www.galeriezone.nl/home.html. 
Openingstijden: wo - vr 12.00–18.00, za 10.00–17.00, zo 13.00-
17.00.  
 
42 De Wereldwinkel. Onze doelstelling is het bevorderen van 
eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de 
handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van 
producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.  
Info:  www.wereldwinkel-leiden.nl, Openingstijden: ma 13.00-18.00, 
di – vr 10.00– 8.00, za 10.00–17.00 

43 Terre de Hommes: Stop Kinderuitbuiting. Tweedehands 
artikelen van goede kwaliteit kopen en bréngen! De opbrengst gaat 
naar de projecten van Terre des Hommes.    
Info: https://www.terredeshommes.nl/winkels/leiden. 
Openingstijden: di- vr 13.30–17.00, za 10.00–17.00  
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44 Meet & Make: Ontmoetingsplek voor creatievelingen. 
Mini warenhuis bevat drie handwerkwinkels: Ribbels, Stik ‘n Stof en 
Quiltblocks, en een creatieve werkplaats 
Info: http://www.meetmake.nl. Openingstijden: di -za 10.30–18.00, 
Do 19.00-21.00, koopzondag: 12.00-17.00 

45 Restaurant Logica, Logica maakt zoveel mogelijk gebruik van 
pure en seizoens gebonden producten die altijd biologisch zijn, 
gezond, verantwoord en zeker niet onbelangrijk, erg lekker! Info: 
http://www.lunchroomlogica.nl/.  
Openingstijden: Di, wo 10.00-18.00, do–za 10.00–22.00 

46 Eeterij en Proeflokaal Het Stadsbrouwhuis:  cafe, eethuis en 
brouwerij. Info: http://stadsbrouwhuis.nl/ .  
Openingstijden: wo-zo vanaf 11.00 

47 Weddesteeg 27: op ongeveer deze plek heeft het huis gestaan 
waar Rembrandt van Rijn15 juli 1606 geboren is (Plaquette). Op de 
Rembrandtplaats staat een Monument.  

48 Molen de Put, een uit 1987 stammende replica van de 
standerdmolen van Jan Jansenzoon Put. Deze oorspronkelijke 
molen stamde uit 1619, waarna de eerste molen in 1640 
afbrandde. Bij voldoende wind is de molen draaiend en van binnen  
in werking te zien. Za 11.00-16.00 meelverkoop. 

49 Morspoort: een van de twee overgebleven stadpoorten   
http://www.leiden-toerisme.nl/zien-doen-
beleven/bezienswaardigheden/morspoort/ 

50 Museum Volkenkunde  is een museum over mensen, Het 
museum presenteert regelmatig wisselende exposities en toont in 
de vaste tentoonstelling objecten uit acht cultuurgebieden. Info: 
https://volkenkunde.nl/nl/. Openingstijden: di – zo 10.00 - 17.00 


	Start: Museum Volkenkunde  0.00 La Stationsweg 0.25 La Schipholweg 0.33 na busstation ra fietspad op en la  0.49 Rechts voor het viaduct: de Singelpark kweektuin (1) 0.54 Ra Plesmanlaan onder viaduct door, vervolg Plesmanlaan 0.79 Ra Pesthuislaan en l...
	3 Biodiversiteitstuin  Vrij Groen: vrije toegang  Vrij Groen is de duurzame inspiratietuin van de IDeeWinkel voor Oegstgeest en omstreken. Tuiniers en bezoekers kunnen hier zien, proeven, ruiken en meemaken wat je kunt doen met eetbaar en natuurvriend...
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