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Wandelroute  
Hoofdstraat en Jaagpad 

met quizvragen 

Open Monumentendag Leiderdorp  

11 september 2021 

en daarna…….  
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Deze wandelroute met quizvragen is samengesteld voor 

de Open Monumentendag op zaterdag 11 september 

2021.  

Het startpunt ligt bij het Oude Raadhuis aan de 

Hoofdstraat 1, volgt de Hoofdstraat en gaat deels over 

het Jaagpad. Het verste punt ligt 1300 meter verderop 

bij de Doesbrug. De route leidt u langs diverse oude 

panden en historische plekken.  

Op verschillende plaatsen wordt u geïnformeerd over 

het verleden van Leiderdorp en kunt u een 

meerkeuzevraag beantwoorden. Niet alle vragen zijn 

even gemakkelijk, maar vele oud-Leiderdorpers zullen 

de geschiedenis kennen. Ook met behulp van het 

internet kunt u een groot aantal antwoorden vinden.  

Let op: !!!!! Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u bij 

een pand aanbelt om informatie te vragen. Dit om 

overlast voor de bewoners te voorkomen. 

De panden staan in volgorde van de looproute 

aangegeven.  

Wij wensen u een interessante wandeling! 

Comité Open Monumentendag Leiderdorp. 
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Hoofdstraat 1.  

Dit raadhuis was het derde 

in een reeks van vijf 

gemeentehuizen, die 

Leiderdorp in de loop der 

eeuwen heeft gehad. In de 

glas-in-loodramen op de 

eerste etage zijn 

gebrandschilderde 

wapenschilden te zien van 

de Leeuw van Holland, de dubbele adelaar van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, de Gemeente Leiderdorp, en 

van voormalige Leiderdorpse kasteelheren.  

Vraag 1. Op welk raam is het wapen van Leiderdorp te zien?   

A. Op een van de ramen aan de linker zijkant. 

B. Op een van de ramen aan de voorzijde. 

C. Op een van de ramen aan de rechter zijkant. 

 

Hoofdstraat 6. 

Dit pand uit 1870 is wit 

bepleisterd. De ramen en 

deuren hebben mooie 

omlijstingen. 

 

 

Vraag 2. Waarvoor werd dit pand vroeger gebruikt? 

A. Burgemeesterswoning. 

B. Postkantoor. 

C. Hotel “Het Wapen van Leiderdorp”. 
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Hoofdstraat 17. 

In 1864 werd de gemeente-

school geopend, met twee 

klaslokalen, elk voor drie 

leerjaren. In de twee dicht-

gemetselde muurvlakken aan 

beide zijden van de drie ramen 

aan de Hoofdstraat zaten 

deuren. De rechterdeur bood 

toegang tot de school en de 

linker deur had geen functie. Deze diende enkel ter verfraaiing 

van het pand; voor de symmetrie.  

 

Vraag 3. In 1946 kreeg de school een andere functie. Welke? 

A. Dorpshuis voor toneel-, dans- en gymnastiekvereniging. 

B. Centrum voor creatieve dans. 

C. Gebouw voor EHBO-lessen. 

In de Bruggestraat lag vroeger 

een brug over de Oude Rijn. Om 

te kunnen passeren moest tot 

1943 tol worden betaald: bij-

voorbeeld een halve cent voor 

één persoon en 10 cent voor een 

rijtuig met twee of meer paarden. 

Er golden aparte tarieven voor 

dieren: 1 cent voor een os, een 

koe of een hoornbeest. Ook 

schepen die passeerden moesten 

betalen. Daarom sprong de jager 

vaak al voor de brug van de boot 

om geen passagegeld te hoeven betalen. 
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Vraag 4. Welke uitspraak is NIET waar? 

A. Er was een aantal jaren eenrichtingsverkeer op de brug. 

B. Dokter de Bruijne betaalde 25 gulden om het hele jaar gratis 

de brug over te mogen. 

C. Op de hoek van de Bruggestaat en de Hoofdstraat stond een 

stoplicht om het verkeer te regelen. 

 

Hoofdstraat 19. 

Al voor 1300 stond in 

Leiderdorp een 

kerkje gewijd aan St. 

Pancratius. Op de 

fundamenten van 

deze kerk bouwde 

men rond 1620 een 

nieuwe kerk. Het 

Mitterreither orgel in 

Lodewijk XVI-stijl 

dateert uit 1781. In 

de kerk liggen 

grafzerken van de 

adellijke families Van Der Does en Van Zwieten.  

 

Vraag 5. Waarvan is de vierkante fundering in de kerktuin rechts 

naast de kerk? 

A. Kapel met heiligenbeeld van St. Pancratius.  

B. Losstaande kerktoren. 

C. Bijgebouw van de predikanten woning. 
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Hoofdstraat 24. 

Oorspronkelijk bestond 

de Hollandsche Tuyn uit 

vier panden nl. 

Bruggestraat 1, 

Hoofdstraat 24 en twee 

panden aan de 

Hoofdstraat 26. De 

geschiedenis is al heel 

oud en gaat terug tot het 

jaar 1374.  

Jarenlang deed dit pand, 

met de ingang aan de 

Bruggestraat, dienst als herberg. Binnen konden reizigers 

wachten op de aankomst en afvaart van de passagiersboot naar 

Gouda, Leiden of Amsterdam. 

 

Vraag 6. Waarvoor werd de ruimte van de huidige Hollandsche 

Tuyn vroeger gebruikt? 

A. Groentewinkel met producten van de tuinderijen rond 

Leiderdorp. 

B. Stalruimte voor paarden en koeien. 

C. Scheepswerf voor kleine reparaties aan trekschuiten. 

 

GA NA DE HOLLANDSCHE TUYN RECHTS HET VOETPAD OP 

(CHRIS KEIJSERPAD) EN VERVOLG DE ROUTE OVER HET 

JAAGPAD LANGS DE OUDE RIJN. 
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Achterzijde Hoofdstraat 42 

(Pand vóór chocolaterie)  

De stad Leiden werd vanaf 

de middeleeuwen steeds 

machtiger en bepaalde dat 

tot 2 km vanaf de 

stadspoorten alleen 

boerderijen gebouwd 

mochten worden. Dit om de 

eigen economie te 

beschermen. Dit is zo’n 17e-eeuwse boerderij met opkamer en 

melkkelder. Het witte deel aan de rechterzijde, is later 

aangebouwd en diende waarschijnlijk als zomerhuis.  

Vraag 7. Aan de kant van de Oude Rijn heeft dit pand een deur. 

Welke stelling is waar? 

A. Deze deur was geen echte ingang, maar diende om het pand 

te verfraaien. 

B. Het pand had zowel aan de Oude Rijn als aan de Hoofdstraat 

een imposante deur. 

C. Deze deur is de oorspronkelijke voordeur. 

  

Hoofdstraat 73. 

De kerk van de Gereformeerde 

Gemeente is in 1890 gebouwd 

in neorenaissance stijl, net als 

de naastgelegen pastorie. De 

witte banden lijken wel wat op 

speklagen. Aan de achterkant 

is een consistoriekamer aan-

gebouwd, waar de kerkenraad 

vergadert. De toren heeft een open klokkenstoel. 
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Vraag 8. Wat was de reden voor de bouw van deze kerk? 

A. Lokaal oproer in de Dorpskerk leidde tot een afsplitsing van de 

Hervormde Gemeente. 

B. Deze nieuwe kerk werd gebouwd nadat de Dorpskerk door 

brand verwoest was. 

C. Er waren zoveel gelovigen dat een extra kerkgebouw 

noodzakelijk was. 

BLIJF LANGS DE OUDE RIJN LOPEN. VERVOLG DE ROUTE 

VOORBIJ DE FIETSBRUG WEER OVER HET JAAGPAD. 

In de buurt van de plaats waar nu de witte huizen staan, hebben 

vroeger de kalkovens 

van de firma Bennink 

gestaan. Al sinds de 

16e eeuw stonden 

langs de Oude Rijn 

diverse fabrieken die 

klei als grondstof 

wonnen en de rivier 

als aan- of 

afvoerroute 

gebruikten. Zo 

werden schelpen 

vanuit Katwijk naar de kalkovens en schelpenbranderijen 

vervoerd. 

 

Vraag 9. In welke Leiderdorpse wijk zijn deze industrieën in een 

aantal straatnamen verwerkt? 

A. Kerkwijk (rond de Dorpskerk) 

B. Het Zijlkwartier 

C. Binnenhof 
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BLIJF OP HET JAAGPAD LOPEN TOT U BIJ DE PLAATS 

KOMT, WAAR DE RIVIER DE DOES IN DE OUDE RIJN 

UITKOMT. 

 

Jaagpad 39. 

Deze afbeelding is 

gemaakt vanaf de 

overkant van de Oude 

Rijn. U ziet de inmiddels 

verdwenen brug over de 

uitloop van de Does. Over 

het Jaagpad werden 

vroeger de paarden 

“gejaagd” die de 

trekschuiten voorttrokken.   

Deze Hooge Doesbrug lag hier tot 1937.  Opvallend is dat deze 

brug aan de kant van de Oude Rijn geen leuning had.  

 

Vraag 10. Waarom had deze brug geen reling aan de Rijnzijde? 

A. Om pleziervissers en spelende kinderen alle ruimte bij het 

water te bieden. 

B. Om geen hindernis te vormen voor de lijn waarmee het paard 

de trekschuit voorttrok. 

C. Om als aanlegsteiger te dienen voor de trekschuit. 

 

LOOP NU ZO’N 50 METER TERUG. SLA TUSSEN DE HUIZEN 

DOOR RECHTSAF, EEN STEEGJE IN EN LOOP WEER 

RECHTSAF, VIA DE HOOFDSTRAAT, NAAR DE DOESBRUG   
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Doesbrug. 

De Does is een rond 1200 

uitgegraven veenriviertje, 

dat uitstroomde in de 

Oude Rijn. Tegenwoordig 

stroomt het water naar de 

andere kant; van de Oude 

Rijn naar het noorden. Al 

vroeg lag hier een houten 

brug. Het 

Hoogheemraadschap van 

Rijnland heeft in 1591 de 

houten brug vervangen door een stenen brug. De huidige brug 

dateert van 1887.  

In het laatste huis voor de brug (Hoofdstraat 203) was vroeger 

Herberg ’t Haasje gevestigd. 

Vraag 11. Waarvan is deze herberg bekend? 

A. Het diende als eerste “gemeentehuis” van Leiderdorp. 

B. De herberg diende tevens als tolhuis van Leiderdorp. 

C. De herberg beschikte over twee grote biljarttafels. 

Als u op de brug staat en terugkijkt de Hoofdstraat in, ziet u links 

een wit pand met huisnummer 206. Dat was vroeger de 

bakkerszaak van Bakker Voorma. Boven de voordeur is een wit 

ornament te zien. 

 

Vraag 12. Hoe heet zo’n ornament? 

A. Een festoen 

B. Een snijraam 

C. Een levensboom  
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LOOP NU TERUG OVER DE HOOFDSTRAAT TOT U WEER 

BIJ HET STARTPUNT (DE DORPSKERK) BENT 

AANGEKOMEN. ONDERWEG KOMT U NOG VERSCHILLENDE 

INTERESSANTE PANDEN TEGEN 

 

Hoofdstraat 164-166. 

Deze winkel heeft lange 

tijd bekend gestaan als: 

het Sparmuseum.  Het 

was aanvankelijk een 

winkel met een toonbank. 

Later werd het een 

buurtsupermarkt. 

Tegenwoordig is het een 

Kijk- en Afhaalpunt voor 

biologische 

groentepakketten.  

 

Vraag 13.  Welke uitspraak is waar? 

A. Het Kijk- en Afhaalpunt is dagelijks van 10-16 uur geopend.  

B. Hier zijn maquettes tentoongesteld van vroegere winkeltjes uit 

het Doeskwartier en van kasteel Huis ter Does. 

C. Dit pand werd gebouwd in 1936. 

 

BIJ DIT PAND BIEDT HET OPEN MOMUNENTENDAG COMITE 

DE WANDELAARS 

GRATIS GEBAK AAN!!! 

Op de plaats van 

Hoofdstraat 106 – 96 

werd in 1862 een 

school gebouwd. Op 
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deze tekening ziet u van links naar rechts het huis van de 

meester, de lagere school en de bewaar(kleuter)school. De 

school bood plaats aan ongeveer 200 kinderen. Het ronde 

roosvenster op de bovenetage van nummer 106 is bewaard 

gebleven. De overige panden zijn afgebroken.  

Vraag 14. Wat voor school werd hier in 1862 gebouwd? 

A. Een openbare school 

B. Een school met de bijbel 

C. Een Rooms-Katholieke school 

 

Hoofdstraat 77a. 

Dit pand ligt verscholen achter 

huisnummer 77. Het grote pand 

aan de straatzijde werd in 1890 

gebouwd in de stijl van de 

Hollandse Renaissance. Het 

kreeg in de volksmond de 

bijnaam: “Het glazen muiltje”, 

omdat de eigenaresse gek was 

op schoenen. De glazen serre is in 1906 aangebouwd. Het pand 

op nummer 77a is wit gepleisterd en heeft een rood pannendak. 

Twee rondboograampjes flankeren de entree, rode 

baksteenbogen bekronen de ramen en deuren. 

Vraag 15. Waartoe diende dit witte pand op nummer 77a?  

A. Als verblijf voor de kinderen van de rijke bewoners 

B. Als koetshuis 

c. Als woning voor de 

bedienden 

“De Oude Woning”. 

Hoofdstraat 31 is een 

uit vroeger tijden 
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overgebleven melkveeboerderij. Er is een 17e-eeuwse opkamer 

met onderliggende melkkelder met een kruisgewelf en nisjes voor 

kaarsverlichting. Sinds 1910/1920 werden er geen koeien meer 

gemolken, maar kweekte Arie de Koning er groenten en zaden 

voor de tuinbouw. Zijn bijnaam was: “Zaadneus”. 

 

Vraag 16. Wat maakt dit pand in historische zin zo bijzonder? 

A. Het is een van de weinig overgebleven melkveeboerderijen 

binnen de dorpskern.  

B. Het fraaie houtsnijwerk boven de voordeur stamt uit de vroege 

middeleeuwen.  

C. De gietijzeren entreepalen van de tuin stammen uit de late 

middeleeuwen.   

 

U BENT AAN HET EINDPUNT GEKOMEN VAN DE 

WANDELROUTE. IN DE DORPSKERK KUNT U DE 

ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VINDEN. 
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Wist u dat u vandaag ook rondgeleid kunt worden over de 

begraafplaats van de dorpskerk? 

U kunt de begraafplaats bereiken via de kerk of het hek links van 

de dorpskerk.  

 

 

 
In de stand van de Open Monumentendag 2021 

en in het Leiderdorp Museum zijn o.a. de 

volgende boekjes verkrijgbaar: 

  

• Huizen als kastelen in en om    Leiderdorp 

1200 – 1800.  

• Klooster Engelendael Leiderdorp 1396 – 1577. 

• Rond de schans van Valdez te Leiderdorp 

tijdens het beleg van Leiden 1573 – 1574. 

• Dorpskerk Leiderdorp, 400 jaar. 

• Leiderdorp tijdens de 80-jarige oorlog; 

schetsen van een dorpssamenleving. 

 


