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We gingen met het openbaar vervoer naar Leiden centraal. Vanaf het station liepen we naar 

de Burcht, maar we konden het niet helemaal vinden, omdat het niet goed werd 

aangewezen. We gingen in de Burcht foto’s maken en wat eten, daarna gingen we op de 

voet naar de St. Pieterskerk. Daarna gingen we naar de Hortus Botanicus en daar zagen we 

heel veel speciale planten, we gingen daar ook lunchen. Toen gingen we naar het 

Oudheidkundig Museum. Daar zagen we een hele mooie voorstelling en daar gingen we ook 

souvenirs kopen. Op het eind mochten we een ijsje en liepen we rustig naar het station en 

van daaruit weer naar school. 

 



De Burcht                          

Onze eerste stop was de Burcht. 

De Burcht stak boven de huizen 

uit, dat kwam omdat het op een 

heuvel lag. We aten daar een 

broodje en maakte foto’s. Er was 

ook een put, toen Thomas de put 

zag sprong hij erin! Gelukkig zat 

er een rooster op en kon Thomas 

niet de put in vallen. De boom in 

de burcht was erg groot. Hij was 

helemaal groen. Het was een grote muur, hij was wel een meter dik! Mohammed, Liam, Morris 

en Thomas zaten lekker te chillen bij de boven verdieping terwijl de andere kinderen beneden 

lekker aan het zitten waren. De ingang was erg mooi. Er stond het wapenteken van Leiden op. 

Er liep een pad die heel slingerend was. Er stond ook nog een beeld in de Burcht. De Burcht is 

een monument van Leiden waar jaarlijks veel toeristen naartoe komen. Leiden staat bekend 

om monumenten zoals deze, maar in Leiden zijn er meer monumenten als deze. Er was een 

hele mooie poort waar het wapenteken van Leiden op staat. De put waar Thomas in stond 

was heel belangrijk voor Ada van Holland. Zij heeft hieronder ondergedoken toen ze tegen 

haar oom aan het strijden was, nadat haar vader doodgegaan was. Maar toen ze bij de burcht 

aankwam om in de put onder te duiken viel een leger aan. De Burcht is gemaakt als een 

militaire basis om de stad te verdedigen. Tijdens de Loonse oorlog is grotendeels de burcht 

verwoest. Dit werd hersteld door monnikstenen en kloostermoppen als bouwmateriaal. We 

moesten bij aankomst een feitje aan de meester vertellen over de burcht. Morris zei  

bijvoorbeeld: dat de burcht eerst van hout was en later van steen werd gemaakt, zodat het 

veel steviger is. In 2005 werd een diepe scheur ontdekt in de grond bij de burcht, de 

restauratie kostte 1,2 miljoen euro en over 30 of 40 jaar moet hij waarschijnlijk nog een keer 

worden gerestaureerd, omdat de grond aan het verzakken is. We vonden de gehele excursie 

heel erg leuk, en we hebben op de terugreis een ijsje gegeten. Leuk! 

 



                                                 De st. Pieterskerk 
 

Na de burcht gingen we naar de st. Pieterskerk. Daar zagen we mr. Karel wachten op ons. 

Toen we naar binnen gingen dronken we wat en liepen we de kerk in. Het eerste wat we 

zagen was een bord waarop stond hoeveel mensen er kwamen en hoeveel alle restauraties 

kostten en hoeveel ze per jaar verdienden. Het tweede wat hem opviel was een grafsteen in 

de grond van de kerk. Hij zei dat alleen de rijke mensen vroeger in de kerk werden begraven 

(letterlijk). Daarna liet hij ons het altaar zien, dat jammer genoeg achter een houten hek 

stond dus konden we er niet op. Het altaar achter het hek is er later pas bij gebouwd. Daarna 

liet hij ons het orgel zien, het was gigantisch en echt heel erg mooi. We zochten ook de plek 

waar het orgel bespeeld werd, maar die vonden we niet maar we zagen wel een piano en 

een kleinere versie van het orgel (die was turquoise, goud en grijs). Toen liepen we een stuk 

verder en zagen we een drieluik, die ging over ‘het Laatste Oordeel’ dus wie een goed mens 

was mocht naar het paradijs en als je slecht was werd je opgegeten door het Helle-monster 

(één in kleur en de ander in zwart-wit). We zagen op de zwart-wit versie dat er meer te zien 

was en we zagen ook meer mensen in de bek van het Helle-monster. We zagen ook dat de 

bankjes verwijderd waren.  

     

De st. Pieterskerk is de oudste kerk van heel Leiden en bestond al rond 1100. De st. 

Pieterskerk is een Laatgotische Kruisbasiliek. In de 13de eeuw werd deze stijl populair in 

Nederland. Als eerst diende de st. Pieterskerk als een kapel van de graaf van het 

Gravensteen. In de 13de eeuw verhuisde de graaf van het Gravensteen naar elders en toen 

werd de  Laatgotische Kruisbasiliek een Parochiekerk, wat betekende dat iedereen toegang 

had tot de kerk. In 1975 verloor de kerk zijn religieuze functie en werd het een plek voor 

toeristen.  



                                Hortus Botanicus 
Wij zijn samen met de plusgroep (en natuurlijk meester Karel en meester Willem) naar 

Leiden geweest. We hebben daar veel verschillende dingen gezien. Eerst gingen we naar de 

burcht vervolgens gingen we naar de Sint Pieterskerk, daarna naar Hortus botanicus en tot 

slot naar het Oudheidkundig museum.  

Dit hoofdstuk gaat over de Hortus Botanicus; dat is een grote tuin in Leiden waar veel 

planten, bomen en andere bijzondere natuurverschijnselen zijn die je niet overal en elke dag 

tegenkomt.  

 

 

De Hortus in Leiden is de oudste (nog bestaande) botanische tuin van Nederland. Het is in 

1590 opgericht aan het Rapenburg in Leiden. De tuin is al vanaf het begin toegankelijk 

geweest voor het publiek, wat vooral in de 16de en 17de eeuw een uitzondering was omdat 

je in die tijd niet veel toegang kreeg tot veel dingen. 

De tuin werkt samen met een groot aantal partijen, zoals andere botanische tuinen, 

herbaria, (natuurhistorische) musea, universiteiten, overheidsinstanties en verenigingen van 

(planten)liefhebbers op nationaal en internationaal niveau. De directeur van de Hortus 

Botanicus is ook directeur van het Nationaal Herbarium(Een herbarium is een verzameling 

gedroogde planten, op papier vastgehecht , met de botanische naam en eventueel een 

regionale naam, de vindplaats, datum en de naam van de verzamelaar en eventueel de 

naam van degene die de determinatie gedaan heeft).   

Na de stichting van de Universiteit Leiden in 1575 bleek het wenselijk te zijn om een 'Hortus 

Medicus', (een tuin waarin studenten geneeskunde en geneeskrachtige planten konden 

bestuderen), aan te leggen. Op 15 maart 1587 deden enkele bewindvoerders van de 

universiteit aan het gemeentebestuur een verzoek om de onbebouwde grond achter het 

Academiegebouw aan het Rapenburg ter beschikking te stellen voor de aanleg van de tuin 

voor het onderwijs in de geneeskunde. Drie jaar later op 9 februari 1590, werd het stuk   



 
grond wat ze graag wilden van ca. 1250 m² aan de universiteit overgedragen. Dit wordt 

algemeen gezien als de stichtingsdatum van de botanische tuin. 

 

                     planten:  
De Reuzenwaterlelie (Victoria Amazonica): 

 is de waterlelie met de grootste bloem ter wereld. Het is een fabeltje dat deze plant slechts 

één keer per jaar bloeit, in een mooie zomer bloeit hij vrijwel wekelijks. Bijzonder is wel dat 

de bloem pas aan het eind van de middag opengaat, en slechts twee nachten bloeit: de 

eerste nacht wit met een heerlijke ananasgeur, de tweede nacht roze en geurloos. De 

Reuzenwaterlelie in de Hortus wordt elk jaar in januari gezaaid en in februari-maart 

uitgeplant.   

                                

De kuipplant: 

Een kuipplant is een plant die traditioneel in een Oranjerie thuishoort. Zoals de naam 

suggereert wordt een dergelijke plant in een kuip gehouden, zodat de plant verplaatst kan 

worden. De plant kan in de zomer buiten bewonderd worden en wordt voor de winter in de 

Oranjerie gezet, op de plaats waar ze vorstvrij gehouden wordt. 

 



 

Rijksmuseum van Oudheden 

 

We kwamen binnen en konden meteen onze tassen in een locker stoppen. Toen we onze 

spullen in de locker stopten zagen we ineens een spetterende show van de tempel uit Taffeh  

die herbouwd is, een tweeduizend jaar oude, vrijwel complete Egyptische tempel. Deze 

tempel is aan Nederland gegeven door de Egyptische overheid als dank voor de bijdrage 

tijdens een UNESCO-reddingsoperatie om tientallen monumenten te verplaatsen die 

bedreigd werden door het wassende water van het Nassermeer bij de bouw van de Hoge 

Aswandam. Het zag er heel uniek uit dat ze het helemaal vanuit Egypte naar Leiden hebben 

kunnen brengen. Toen pakten we een digi-gids uit de oplaadkast en activeerden we ‘m. Toen 

liepen we naar binnen en begonnen gelijk, maar we moesten wel in groepjes van twee. Het 

was heel leerzaam, want de digi-gids vertelde alles over het onderwerp waar je bij stond. 

    

 We leerden heel veel over de Egyptische manier van leven, dat de Islam Egypte overnam en 

wat ze met de belangrijk mensen deden: mummificeren en de hersenen in een canope-vaas 

doen. De Egyptische collectie van het Rijksmuseum van Oudheden is een van de grootste en 

meest complete verzamelingen van Oud-Egyptische kunst ter wereld. Onder de topstukken 

zijn o.a., een sarcofaag (een kalkstenen binnenkist en een granieten buitenkist van een vizier 

uit het Oude Rijk), de mastaba van Hetepherachet uit de vijfde dynastie en een set van drie 

grafbeelden van Maya en Merit uit de veertiende eeuw voor Christus. Daarnaast beschikt 

het museum over een grote collectie papyri, steles uit het Middenrijk, oesjabti's en 

mummies van zowel dieren als mensen. Het was heel interessant en leerzaam, we zouden 

het heel graag nog een keer willen bezoeken en de souvenirs waren mooi, maar het was wel 

jammer dat we niks zelf konden maken. 

 


