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Hallo, dit is de VTV Foto Speurtocht, editie: Leiden. 

 

In de lockdown is steeds hetzelfde rondje buiten lopen met je familielid of begeleider niet erg leuk. Daarom 

heeft VTV een Foto Speurtocht uitgezet. Zo kom je op plaatsen waar je misschien nog nooit geweest bent. 

 

Deze VTV Foto Speurtocht is ongeveer 3 km lang en duurt ongeveer 45 minuten tot een uur. 

De start van de VTV Foto Speurtocht is bij de Morspoort in Leiden. Aan de overkant van de Morspoort is de 

Morspoortgarage, als je met de auto bent kun je hier parkeren (kost wel geld). De Morspoort ligt op 

ongeveer 5 à 10 minuten lopen vanaf treinstation Leiden Centraal. 

Bij de speurtocht zitten vragen die je moet beantwoorden. Print dus de speurtocht uit en neem een pen mee. 

 

Je kunt de VTV Foto Speurtocht op 2 manieren doen: 

Manier 1: Je loopt een rondje door Leiden. De foto’s, het kaartje en de tekst wijzen je de weg. Bij iedere foto 

is een vraag die je moet beantwoorden.  

 

Manier 2: Je loopt een rondje door Leiden. Ook nu wijzen de foto’s, het kaartje en de tekst je de weg. Ook 

bij deze manier staan er vragen bij de foto’s die je moet beantwoorden. Een extra opdracht is dat je van 

iedere foto in de Foto Speurtocht in het echt ook een foto maakt. Dit kan met de camera op je telefoon of 

met een fototoestel. Zo heb je later een leuke herinnering aan je wandeling.       

 

Wij wensen je veel plezier met het doen van de VTV Foto Speurtocht! 
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Voor de VTV Foto Speurtocht gebruik je het kaartje hieronder en de foto’s die op volgende pagina’s staan. 

 
Het startpunt is linksboven op de kaart, bij de Morspoort.
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De eerste foto is van een poort. Weet jij hoe deze poort heet? *Hint: de naam staat bovenop de poort. 

1. Antwoord: …………………………… 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 

 

Loop onder de poort door en ga naar rechts. Loop door naar de Rembrandtbrug (puntbrug) 
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Als je op de Rembrandtbrug staat kun je deze 2 foto’s zien. 

  
Weet jij hoe deze molen heet? *Hint: Loop even terug, bij de molen staat geschreven hoe hij heet. 

2. Antwoord: …………….………………………... 

 

Op de andere foto zie je de Stadstimmerwerf en de Historische Haven. Hoeveel boten liggen er in de 

Historische Haven? 

3. Antwoord: ……………………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        
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Loop rechtdoor naar de Weddesteeg. Halverwege de steeg zie je deze foto aan de rechterkant. 

 
Wie kijkt er hier naar zichzelf? *Hint: Hij is een beroemde schilder. 

4. Antwoord: …………………………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 
Loop rechtdoor de Weddesteeg uit, je komt dan op het Noordeinde. Ga hier naar links. De stoep is erg smal. 

Pas op voor het verkeer, er rijden meestal veel fietsers en bussen. 
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Bij de eerste straat ga je rechts. Dit is de Oude Varkenmarkt. Halverwege de straat zie je deze letters op de 

gevel. Kun jij het vinden? 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 
Loop nu weer rechtdoor.  

 



           

Je ziet voor je deze poort. Weet jij hoe deze poort 

heet? 

5. Antwoord: ……………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

 

 

 

Voor de poort ga je naar links, langs de Friese 

bakkerij “Us Bertus”. 

Als je goed kijkt, zie je de volgende foto. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.       
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Aan het eind ga je naar rechts. Je loopt nu op het Rapenburg, één van de bekendste grachten van Leiden. 

Aan de rechterkant zie je dit hekwerk. 

Weet je van welke school dit hekwerk is? 

6. Antwoord: ……………………………………………………………… 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 
Steek nu de brug over en ga de Kloksteeg in. 
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Je ziet een groot plein met een kerk. Weet jij hoe deze kerk heet? 

7. Antwoord: ………………………………………………… 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 

Loop om de kerk heen. Je komt dan bij de Pieterskerk-choorsteeg. Dit is een smalle steeg met kleine 

winkeltjes en restaurantjes. 

 

Loop net zo lang rechtdoor, tot je op de Breestraat komt. Pas op, dit is een drukke straat met veel fietsers en 

bussen. 
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Als je goed kijkt, zie je aan de overkant dit gebouw 

staan. Het wordt nu opgeknapt. Weet jij hoe dit 

gebouw heet? 

 

8. Antwoord: 

…………………………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

Steek na het gebouw de straat over en ga de 

Koornbrugsteeg in (hij wordt ook wel Trouwstraatje 

genoemd). 

 

Weet jij hoe de brug heet die op de volgende foto 

staat? 

 

9. Antwoord: 

…………………………………………. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        
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Loop nu rechtdoor de Burgsteeg in. Aan het eind 

van de steeg ga je naar links. Je loopt dan deze 

poort onderdoor. Weet jij hoe deze poort heet? 

10. Antwoord: ……………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

Als je onder de poort gelopen bent, kom je een mooi 

bouwwerk tegen. (Het wordt ook wel het hart van 

Leiden genoemd). Weet jij hoe het heet? 

11. Antwoord: ………………………………… 

 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

Loop door de steeg verder (om restaurant Koetshuis 

de Burcht heen).  
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Je komt nu bij de Oude Rijn. Steek de blauwe brug voor voetgangers over en ga naar links. Aan het eind zie je 

links aan de andere kant van het water dit gebouw. Weet jij hoe het heet? 

12. Antwoord: …………………………………. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te maken.        

 

Ga naar rechts. Je loopt nu in de Donkersteeg. Aan het eind van de Donkersteeg ga je naar links, je loopt nu 

op de Haarlemmerstraat (de winkelstraat) 

.  
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Als het goed is zie je dit gebouw. Weet jij hoe dit 

gebouw heet? Je mag officiële naam opschrijven of 

de Leidse naam. 

13. Antwoord: 

……………………………………………. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

 

 

Ga bij de kerk naar rechts de straat in, je loopt nu op 

de Lange Mare. Wist je dat dit heel vroeger een 

riviertje was? 

Halverwege de Lange Mare zie je aan de 

rechterkant dit gebouw. Weet jij hoe dit heet? 

14. Antwoord: ………………………………. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        
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Steek nu de brug over. Er staat een huisje op de 

Marebrug. Zie jij hoe het heet? 

15. Antwoord: ……………………………. 

 

Ga na de brug naar links. Je loopt nu op de Oude 

Singel. Aan de overkant zie je dit gebouw. Weet jij 

hoe het heet en wat het is? 

16. Antwoord: 

……………………………………………………… 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

Loop nu rechtdoor op de Oude Singel. Aan de 

rechterkant zie je dit gebouw. Weet je hoe het heet 

en wat het is? 

17. Antwoord: 

………………………………………………….. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        
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Loop rechtdoor en steek de weg over. Pas op, hier 

rijden een hoop fietsers, auto’s en bussen. 

 

Je komt nu op een plein met water. Weet jij hoe het 

plein heet? 

18. Antwoord: 

………………………………………. 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

 

 

 

Als je het plein oversteekt zie je dit gebouw. Weet jij 

hoe het heet en wat er in zit? 

19. Antwoord: 

……………………………………………… 

 
Als je je camera mee hebt genomen, vergeet dan niet om een foto te 

maken.        

Als je voor het gebouw staat, ga je naar links. Je 

loopt dan langs onder andere een sushi-restaurant 

en een Argentijns restaurant. Als je op de kruising 

naar rechts gaat kom je in de Morsstraat.



           

17 
 

 

In de verte zie je een gebouw wat je al eens eerder tijdens deze VTV Foto Speurtocht gezien hebt. 

 
 

Dit is het eind van de VTV Foto Speurtocht editie: Leiden. 

 

Heb je de vragen weten te beantwoorden onderweg? Stuur de antwoorden naar d.griffioen@vtvzhn.nl 

Wie weet win je een mooi prijsje! 
De foto’s die je onderweg gemaakt hebt, mag je ook insturen. Wij zijn heel benieuwd naar je foto’s!  

mailto:d.griffioen@vtvzhn.nl

