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Regio Leiden
STRAND & BOS / KASTELEN / MUSEA / SLAPEN

Streek van 
Verrassingen

KASTELEN

5   UITZICHT OVER LEIDEN 
Midden in het centrum van Leiden vind je 
de Leidse burcht, omringd door twee ar-
men van de Rijn. Het ronde bouwwerk ligt 
op een heuvel en met kinderen is het leuk 
om naar boven te klimmen en van het uit-
zicht over de stad te genieten. 

6  KASTEEL DUIVENVOORDE 
Een ander kasteel in de regio is Kasteel Dui-
venvoorde in Voorschoten. Er is een speci-
ale familietour waarbij je met een koffertje 
vol bijzondere spullen en leuke opdrachten 
op pad gaat. Achter- achter, achterklein-
zoon Arent van Wassenaer neemt de kinde-
ren mee op ontdekkingstocht door 800 jaar 
geschiedenis. 

1  WANDELEN IN DE DUINEN 
In Katwijk aan Zee kun je natuurlijk struinen 
over de boulevard aan het strand, maar er 
is ook een mooie duinwandeling net buiten 
het centrum: de Kattukse Duinroute van 
Staatsbosbeheer. De wandeling is maar 4 
kilometer lang en daardoor geschikt voor 
de hele familie.

2  DUINCAMPUS WASSENAAR
Bij het bezoekerscentrum van Dunea in 
het natuurgebied Meijendel vind je de 
Duincampus. Haal een gratis duinschrift op 
in De Tapuit en loop een van de drie the-
maroutes. Onderweg leren kinderen meer 
over de natuur en worden alle zintuigen 
ingezet. Wat hoor je allemaal en hoe goed 
kun je speuren? De duinschriften zijn er 
voor kinderen in de leeftijdscategorieën 6 
tot 8, 8 tot 10 en 10 tot 12 jaar. 

3  STRANDJUTTEN 
Help je mee om het afval op het strand van 
Katwijk op te ruimen? Haal een jutterstas 
bij een van de strandtenten of bij de VVV en 
verzamel tijdens het wandelen al het zwer-
fafval dat je tegenkomt. Lever je een volle 
jutterstas in bij een strandtent, dan krijg je 
een gratis ijsje of kop koffie.

4  WANDELEN EN SPELEN IN HET 
PANBOS 
In Katwijk vind je niet alleen strand en dui-
nen, maar ook het bos Pan van Persijn (4). 
En dit bos is ook nog eens superleuk voor 
gezinnen. Je hebt er namelijk een herten-
kamp en verschillende speeltuintjes. Bij het 
VVV-kantoor in Katwijk koop je een boekje 
met ontdekkingstochten, waarbij je meer 
leert over de bomen en vogels die in het 
Panbos leven. 

In de stad Leiden vind je 13 musea op 
loopafstand van elkaar. Een daarvan is het 
bekende Naturalis. Maar ook in de regio, 
waar onder meer Katwijk en Wassenaar onder 
vallen, is genoeg te ontdekken voor gezinnen. 
Van stranden tot bossen en van kastelen tot 
polders met koeien. In dit artikel vind je leuke 
wintertips voor een bezoek aan regio Leiden.
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8  DWARS DOOR JE LIJF
In het museum CORPUS in Oegstgeest ga je 
op reis door je eigen lijf. Loop dwars door 
je buik, neem een kijkje in je hersenen en 
spring op je tong. Ondertussen luister je 
naar de coolste feitjes over het menselijk 
lichaam dankzij de audiotour.  
 

9  JE EIGEN REMBRANDT 
Wist je dat Leiden de geboortestad van 
Rembrandt is? Hij zat op de Latijnse School 
in het Pieterskwartier en hier kun je jezelf 
laten portretteren. Kijk door het raam naar 
binnen en download het portret online. De 
Latijnse School is onderdeel van de Rem-
brandt Route, een stadswandeling die te 
koop is bij VVV Leiden.

10  SLAPEN OP HET STRAND  
In Katwijk kun je slapen op het strand. Boek 
een van de strandhuisjes. Op streekvanver-
rassingen.nl/strand vind je een overzicht 
van alle boekbare huisjes.

11  KAMPEREN 
Kamperen dicht bij het strand? Ten noor-
den van Katwijk vind je Molecaten Park 
Noordduinen. Vanaf dit vakantiepark met 
camping loop je in 10 minuten naar het 
strand. Kamperen in een pretpark kan ook. 
Bij Duinrell zwem je lekker in het Tikibad 
voordat je je slaapzak induikt. 

MUSEA

SLAPEN

7  NATURALIS  
Misschien wel het bekendste museum van 
Leiden is Naturalis, dat werd uitgeroepen 
tot Europees museum van het jaar. Deze 
plek is leuk voor het hele gezin, je loopt hier 
door prachtige tentoonstellingszalen en 
leert over dieren en de natuur. Een hoog-
tepunt voor dinofans is Trix, een skelet van 
een echte tyrannosaurus rex.

WIN  
MUSEUM-
TICKETS! 
Win vier en-
treekaarten voor 
een museum 
in Leiden naar 
keuze. Je kunt 
meedoen aan 
de winactie via 
streekvanverras-
singen.nl/kids.

10% KAMPEERKORTING 
Lezers van Kleine Globetrotter Magazine 
krijgen 10% korting bij Vakantiepark Ko-
ningshof als ze voor 2022 een kampeer-
plek buiten de schoolvakanties boeken. 
Reserveer door een mail te sturen naar 
info@koningshofholland.nl o.v.v. Kleine 
Globetrotter.

12  VAKANTIEPARK
Wil je een camping met meer voorzieningen 
als een zwembad, tennisbaan en restau-
rant? Dan ben je bij Vakantiepark Konings-
hof in Rijnsburg aan het juiste adres. 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met streekvanverrassingen.nl, een website met 
uitgaanstips in Leiden, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leiderdorp. 
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