
Geschiedenis van Leiderdorp in vogelvlucht. 

PREHISTORIE 
Onderzoek van oude grondsporen heeft aangetoond, dat in het gebied van het 
huidige Leiderdorp  in de ijzertijd al jagers en vissers rond trokken. 
Zij  woonden in dit moerasgebied  op droge plekken langs de rivier. 
ROMEINEN 
Rond 50 voor Christus kwamen hier de Romeinen. De Rijn was de noordelijke grens 
van het Romeinse Rijk. (de Limes) In wat nu de wijk Roomburg is, stond een groot 
Romeins Fort met de naam Matilo. De soldaten bewaakten de grens en de 
transporten over de Rijn. Na 400 n.Chr. vertrokken de Romeinen  weer. 
Het museum beschikt over kleine voorwerpen van Romeinse oorsprong. 
MIDDELEEUWEN  500 - 1500 
Aan het begin van de Middeleeuwen ontstond hier een dorpje langs de Rijn, want bijj 
opgravingen zijn  hier  scherven van kookpotten, weefgewichten en een aantal 
muntjes uit 800 na Christus gevonden. Er werd dus handel gedreven. De Rijn had 
een open verbinding met de zee en over de rivier kon men naar het binnenland  
varen. In die tijd was Wijk bij Duurstede een grote handelsstad. 
Vanaf ongeveer 500 na Chr. waren hier de Friezen de baas. 
Uit stukken van de Sint Maartenskerk te Utrecht blijkt dat deze kerk rond 800 hier 
bezittingen had, te weten : 3 Leithons die samen Holtlant vormden. 
Rond 1100 noemt Floris II zich graaf van Holland. De graven van Holland hadden het 
Gravensteen in Leiden (1120) als onderkomen. In de jaren daarna worden er 
kastelen rond Leiden gebouwd. In Leiderdorp zijn dat Huis ter Zijl (1260) 
Huis Ter Does (rond 1300) Huis Berendrecht (rond 1420) 
Vanaf 1396 tot 1574 stond er in Leiderdorp het Augustijnenklooster Engelendael. 
De monniken schreven boeken over, verzorgden zieken en werkten in het veld. 
80 JARIGE OORLOG  1568 - 1648 
In 1492 krijgt Leiderdorp een houten brug over de Rijn.  In 1514 telt Leiderdorp 500 
inwoners. In 1573  wordt Leiderdorp het hoofdkwartier van de Spaanse veldheer 
Valdez.  De Spanjaarden worden op 3 oktober 1574 door de watergeuzen verjaagd. 
Pas in 1620 wordt de Dorpskerk herbouwd. In 1664 wordt het jaagpad aangelegd en 
een nieuwe houten brug gebouwd. Naast de brug is de herberg. 
LINTDORP MET POLDERLAND  19e eeuw 
In 1795 is Leiderdorp kleiner geworden omdat Leiden grond heeft afgepakt. 
1806 bouw van de touwfabriek. 1862 eerste school in de hoofdstraat. 
1877 scheepswerf Boot  en in 1880 steenfabriek Ouderzorg, 1884 trekvaart regeling 
voor stoomschepen. 1886 Doleantie in de dorpskerk te Leiderdorp. 
1915 bouw van het van Leeuwenpark door architect Dudok (sociale woningbouw) 
TWEEDE WERELDOORLOG  
In 1940 vlogen de Duitse vliegtuigen over Leiderdorp, In de polder werd een bunker 
gebouwd. De pannenfabriek en het verenigingsgebouw aan de hoofdstraat werden 
gesloopt voor het schootsveld  van deze bunker. 
DE GROEI VAN LEIDERDORP 
 In 1950 wordt de A4 dwars door Leiderdorp aangelegd. In 1952 is er de bouw van de 
flat aan de B.G.Cortslaan. In 1957 wordt de Oranjewijk gebouwd. Daarna Ouderzorg, 
Vogelwijk, Schansen. Toen aan de ander kant van de Engelendaal : Binnenhof, 
Voorhof, Winkelhof ,  Buitenhof en tenslotte Leyhof 
2004 aanleg van tunnel voor de HSL  2012 aquaduct voor de A4 . 
Leiderdorp is weer kloppend hart tussen stad en land zonder de A4 als tweedeler met 
een inwoneraantal van 27.000 (2018) 
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