TWEEDAAGSE UITSTAP NAAR LEIDEN
in samenwerking met prof. Jan Rammeloo, ere-directeur van de Plantentuin van Meise,
en mevrouw Jeanine Van Oostveldt
19-20 april 2018
Leiden herbergt niet alleen de oudste Universiteit van Nederland, de Leidse binnenstad is bovendien één monumentaal centrum,
vrij klein en overzichtelijk en daardoor zeer bewandelbaar, met bijna 2800 monumenten. Maar niet enkel bewandelbaar: na
Amsterdam heeft Leiden het meeste water binnen haar poorten stromen, en Leiden is daardoor ook zeer bevaarbaar met 28
kilometer grachten en singels. Het is een stad met een enorm cultuuraanbod in zijn meest uiteenlopende vormen. De Musea zijn
zeer divers, met 13 musea op loopafstand van elkaar. Om er maar enkele te noemen, het Boerhave museum over de
geschiedenis van de wetenschap en de geneeskunde, van aderlating tot borstprothese, het Rijksmuseum van Oudheden, het
Museum van Volkenkunde, het Japan Museum Sieboldhuis, de Hortus botanicus….
De Hortus botanicus Leiden is de oudste botanische tuin van Nederland. Aangelegd in 1590 en uitgebreid in de eeuwen daarna is
de Hortus hét groene hart van Leiden. Hier kweekte Carolus Clusius de eerste grote tulpencollecties van Europa, en introduceerde
Philipp Franz von Siebold ongeveer 700 tot dan toe onbekende planten uit Japan en China. Bezoekers kunnen hier terecht voor
een rustgevende wandeling; onderzoekers uit de hele wereld komen hier om onderzoek te doen naar de vermaarde collectie van
de Hortus.
En al die musea hebben niet alleen een vaste collectie, maar organiseren ook veel tijdelijke tentoonstellingen: Fibula’s,
Indonesische bronzen, Vleesetende Planten, Sieraden-makers & dragers, Narcissen en hun verwanten, Gif! (tentoonstelling
over giftige dieren) …
De bezoeken gebeuren voornamelijk in het Nederlands, maar franstalige toelichting is mogelijk.
Ieder regelt zelf de verplaatsing. Met de auto of per trein.
Wie met de wagen gaat : er is een parking bij het hotel : kostprijs : 14€ voor 24 u. Wie met de trein meereist, bestelt eigen
treinticket.
Voorgestelde trein :
Heenreis: 19/4 : TGV BXL Zuid om 8u52 (Antwerpen C om 9u30) – aankomst Rotterdam om 10.02 – 10u12 trein naar Leiden.
Aankomt Leiden om 10u45
Terugreis: 20/4 :Leiden 18u15 – Rotterdam 18.48 – TGV Rotterdam 18.58 – BXL Zuid 20.08
Voorgesteld programma (onder voorbehoud van laatste wijzigingen)
Dag 1
Aankomst in Leiden : 10:45
Depot bagage in City Resort Hotel 4 **** | Bargelaan 180 | 2333 CW | Leiden (op 400m van het station) – alle bezoeken op
wandelafstand van het hotel
 na afzetten bagage nog enkele hofkens
 Lunch in het centrum
 Museum voor volkenkunde (met de tijdelijke tentoonstelling Sieraden, makers en dragers)
 Hortus botanicus
 Boottocht op de oude/nieuwe Rijn
 Hotel en eten in het panoramisch restaurant van het hotel
Dag 2
 wandeling met nog enkele hofkens
 Museum Boerhaave
 Lunch in de Faculty club van de Universiteit
 Rijksmuseum van oudheden (met tijdelijke tentoonstelling Persepolis)
 Vertrek naar hotel en station
De kostprijs zal afhangen van het aantal deelnemers(15-tal max). Beraamde kostprijs : 420 € pp (zonder vervoer – in dubbele
kamer) - In single +70€ - Inbegrepen: Hotel (4* - met zwembad tussen 7-10u), maaltijden met drank, geleide bezoeken,
boottocht.
Info: Hilde GARMYN - (02/545 04 07) - Fax: 02/513 64 11 – fu.us@universityfoundation.be

Gelieve per kerende (en voor 5 februari) in te schrijven, aangezien er weinig hotels 4* in het centrum zelf zijn en het
een drukke periode is.
Inschrijvingsformulier in te vullen en over te maken aan Universitaire Stichting

