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3 - Groen Leiden

Praktische informatie:

Afstand: 10 km
Soort: stadsrondwandeling

Startpunt: station Leiden Centraal
Stationsplein 3, 2312 AJ Leiden
Coördinaten: 52°10'0" N  4°28'52" E

Horeca: in centrum

Theehuis De Leidse Hout
Houtlaan 100, 2334 CL Leiden

1. Verlaat station aan kant van LUMC. Aan einde van stationsplein 
weg oversteken en aan overkant RD, volg rechter trottoir langs 
roze fietspad met wit/rode fietswijzer ri Naturalis (Bontiuspad).  
Op kruising met wederom zo'n fietswijzer RD, volg ook nu rechter 
trottoir langs roze fietspad ri Naturalis (Hyppocratespad), blijf RD 
gaan (na de gebouwen, direct na een S-bocht, ziet u tegenover 
een vijver links Naturalis).  Aan einde bij drukke weg gelijk RA.  
Bij rotonde via zebra Sandifortdreef oversteken. Aan overkant LA, 
wat verderop RA brug over en voor ingang van Hogeschool Leiden 
wederom RA (wandelen mag hier). Op 1e straat LA en na parkeer-
vakken in flauwe linkerbocht RA, slingerend klinkerwegje + wit/
rode paaltjes. Aan einde van dit Hildebrandpad LA, gelijk RA weg 
oversteken en Blauwe Vogelweg een paar meter volgen.  

Honden: niet toegestaan

Grotere kaart en gps-track:
routefabriek.nl/routekaart/1134/1620

Na de imposante gebouwen van het Leidsch Universitair Medisch Centrum 
komt u vlot langs natuurmuseum Naturalis met daarbij een leuk parkje.  
Door het Bos van Bosman kuiert u naar en door het Leidsche Hout, een 
prachtig en groot parkbos, compleet met dierentuin en Theehuis.  
 
Daarna is het kleine, maar o zo fijne landgoed Oud Poelgeest aan de beurt. 
De slingerpaadjes door het kasteelbos en het romantische bruggetje zullen 
u zeker bekoren. Na de Kikkermolen gaat u naar eigen inzicht een stukje 
struinen door een klein, heel fraai Heempark. Langs de Haarlemmertrek-
vaart loopt u de oude, gezellige binnenstad in, waar u veel te zien krijgt: 
schilderachtige grachten, de vele bruggetjes daarover, pittoreske straatjes 
en steegjes, de imposante Hooglandse Kerk, De Burcht (met daar van 
 bovenaf een prachtig uitzicht over de stad), het Stadhuis en de beroemde 
Koornmarkt. 
 
Door het Van der Werfpark, langs het Rijksmuseum van Oudheden, 
de  Hortus Botanicus, standerdmolen De Put en het Rijksmuseum voor 
 Volkenkunde wandelt u naar de Beestenmarkt, een prachtig plein aan het 
Galgewater met voldoende gezellige horeca, waar u even kunt bijkomen 
van deze leuke stadswandeling. 
 
Neem voor de wandeling alle tijd, want onderweg valt er heel veel te zien  
en wie weet, bezoekt u nog een museum of de Hortus...
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Let op: op 1e schelpenpad RA bos in en RD. Iets verderop ziet u 
van links brede singel langszij komen. Na flauwe linkerbocht en 
plat brugje aan einde LA, volg verderop linkerbocht van dit harde 
pad en u gaat brugje 728 over. Op 1e kruising RA, daarna ziet u 
links smal beekje stromen (kan ’s zomers droog staan). 
 

2. Aan einde op asfalt LA, drukke 
weg oversteken en aan overkant 
voor huisnr 131 RA. Na huisnr 123 
LA (Adriaan Pauwstraat). Na de 
Leidsche Houtschool LA (Antonie 
Duycklaan / Van Beuningenlaan). 
Na tennisvelden en hardloopbaan 
in linkerbocht bij huis met naam 
Bosmerel RD (Johan de Kosterweg)  

en ga vanuit uw looprichting RD, daarvoor moet u even links- of 
rechtsom laag metalen hekje. Tot Theehuis volgt u markering  
met rood koffiekopje: bij bruggetje 718 kruising RA, op volgende 
krui sing RD, daarop volgende kruising LA en na een grote recht -
hoekige vijver kruising RA voor dat Theehuis. Bezoekt u Theehuis 
niet, dan gaat u op deze asfaltpadenkruising LA. 
 
3. Komt u vanaf Theehuis, dan RD en u passeert in beide gevallen 
links van u die vijver. Aan einde RA, daarna op 5-sprong wat 
scherp LA en u gaat bol stenen brugje over. Bijna aan einde, dus 
bij sloothoek, RA, schelpenpad met rechts die sloot. Bij brugje 721 
LA, bij brugje 723 RD en loop dit pad (deels door hulstbosje) uit, 
negeer onderweg linker zijpad. Na plat bruggetje kruising RA en 
volg na metalen hekje RD-gaande asfaltwegje richting GSM-mast 
(Poelgeesterweg, staat wat verderop). Kruising met Oegstgeester-
weg RD (dus stap over laag hekje of loop even om struikenrij),  
u vervolgt dus Poelgeesterweg nog steeds richting GSM-mast.  
Op 1e kruising RA en via hoog hek loopt u landgoed Oud-Poel-
geest in. Gelijk na dat hek RA en op Y-splitsing bij infopaneel  
links aanhouden. 

Op volgende Y rechts aanhouden en na rechter zijpad genegeerd 
te hebben linkerbocht richting kasteeltje volgen (negeer daar ook 
rechter zijpad). Op 1e pad LA, u ziet bakstenen huisje met houten 
schuurtje al welke u in rechterbochtje links van u passeert. Aan 
einde op asfaltwegje RA, passeer in linker U-bocht kasteelingang 
rechts van u en ga direct daarna RA, schelpenpad met paar 
ban ken. Blijf dat pad langs grasveld volgen tot kruising bij gras-
hoek, onderweg ziet u schuin naar rechts brugje al waar u straks 
over heen gaat. Op die kruising RA en verderop gaat u dat boog-
brugje over. Richting drukke weg lopend in rechterbocht LA, u 
gaat gelijk eenleunig bruggetje over en RD, schelpenpad/eiken-
laantje. Aan einde RD, asfaltfietspad + links even wandelpaad je. 
 
4. Na molentje schuin LA, via 
metalen hek Heempark Gemeente 
Leiden in en lees na rechterbochtje 
(direct na dat hek dus) volgende 
aandachtig: in park zijn derma te 
veel paadjes dat u met routebe-
schrijving al snel spoor bijster zult 
raken. Dit is een klein smal park 
met links vaart, rechts drukke weg 
en aan andere kant wordt u voor sloot gedwongen naar rechts 
gaand dit park te verlaten. Zoek hier uw eigen weg naar die 
uitgang, zolang u rechts die drukke weg maar hoort en/of ziet, 
gaat dat goed. Is dat u over Bram Rombautpad gelukt, dan na die 
uitgang op tegelpad voor drukke weg LA (Oegstgeesterweg, staat 
verderop) en blijf aan linkerkant lopen. Ruim na spooronderdoor -
gang ruime linkerbocht van deze weg nog stuk blijven volgen.  
Na blauwe brugleuning LA, na garagebedrijf op 1e straat LA (Floris 
Versterlaan), volg linkerbocht (Bakker Korffstraat) en op Haarlem-
merweg ook LA; u gaat de brug onderdoor waar u net op liep.  
Blijf vaart (dit is de Haarlemmertrekvaart) een flink stuk volgen. 
Bij een paar bruggen langs de vaart RD blijven gaan, onderweg 
kruist u o.a. de Langegracht en loopt daarna over de Korte Mare. 
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Direct na grote ophaalbrug LA (Oude Vest). Na huisnr 65 RA 
(Koddesteeg) en aan einde LA (Clarensteeg, staat aan einde).  
Aan einde RA, tegenover huisnr 45 LA (Zuid Runder steeg) en  
aan einde van speelplek RA (Schagensteeg, staat wat verderop).  
Op kruising RD (ook Schagensteeg). 
 
5. Aan einde in drukke winkelstraat LA (Haarlemmerstraat,  
staat wat verderop). Op 1e straat RA (Hooglandsekerksteeg).  
Na op haalbrugje over Oude Rijn RD (Hooglandse Kerkgracht) en 
volg mooi pad onder bomen (bij huisnr 17 RA kunt u bijzonder 
fraai hof/plein bezichtigen). Voor kerk LA (Moriaansteeg) en volg 
rech terbocht om kerk. Aan einde van Middelweg op ongelijke 
kruising RA (Nieuwstraat, staat wat verderop). Aan einde (voor 
toegangs poort) gaat deze route naar links Burgsteeg in. U kunt 
beter eerst RD gaan (Vd Sterrepad), op pleintje naar links via 
lange trap Burcht beklimmen en daarop rondje over schietgallerij 
en/of rondje om Burchtmuur lopen. Na afloop terugkeren naar 
deze toegangspoort en RA Burgsteeg in. Op die Burg steeg lopend 
iets verderop brede bolle brug met oude bouwwerken (Koorn-
markt) over en op Botermarkt LA (rechts ziet u stadhuis). 
 
6. Aan einde RA (Gangetje, staat iets verderop) en kruising met 
Korevaarstraat RD (Steenschuur, met links gracht). Wat verder op 
LA brug over, direct daarna RA Van der Werfpark in en volg 
asfaltwandelpad langs singel. Aan einde van dit park kruising met 
Doezastraat RD (Rapenburg), u blijft dus langs singel/gracht.  
In flauwe rechterbocht scherp LA (Kaiserstraat) en (loop er niet 
aan voorbij) kort na huisnr 25 RA (Zegersteeg). Na huisnr 12 kunt 
u naar links even St. Annahof bezichtigen. Aan einde RA en 
verderop voor Rijksuniversiteit met rechterbocht mee (Nonnen-
steeg, staat aan einde). Voor gracht LA en links ziet u ingang  
van beroemde Hortus Botanicus, u bent weer op Rapenburg.  
Bij volgende brug ziet u rechts Rijksmuseum van Oudheden. 
 
 

7. Na huisnr 1 kruising RD (Kort Rapenburg, staat verderop). 
Strak voor brede brug LA (Galgewater). Aan einde RA, witte 
ophaalbrug over en direct na molen schuin LA, klinkerwandelpad 
tussen gracht (l) en plantsoentje (r). Op kruising bij ophaalbrugje 
kunt u 2 dingen doen:
 
A: als hek open is RD, over terrein van Museum voor Volkenkunde 
singel met rech terbocht volgen en na museumuitgang op 
Steenstraat LA en RD-gaand naar het station of:
 
B: RA onder Morschpoort door, kruising kort daarna RD en op 
Steenstraat LA. Steenstraat is drukke weg met bijna geen straat-
naambordjes. Komt u onder Morschpoort vandaan, dan passeert  
u op die Steenstraat rechts van u Beestenmark met veel horeca. 
 
Komt u vanaf museum dan kunt u op Steenstraat naar rechts  
voor horeca van die Beestenmarkt. Aan einde van Steenstraat  
is station, slechts een paar minuten lopen.
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