Rondleiding Oude Sterrewacht Leiden
Donderdag, 7 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Hoofdingang van de Oude Sterrewacht, Sterrenwachtlaan 11, Leiden, te bereiken via de
Kaiserstraat.

Deze privérondleiding gaat dieper in op de geschiedenis van het gebouw, maar biedt ook de
mogelijkheid om meer te leren over sterrenkunde in het algemeen.
De Oude Sterrewacht Leiden is een historisch observatorium dat ruim een eeuw de Leidse
sterrenkundigen heeft gehuisvest. De bouw van het pand kenmerkte het begin van een bloeitijd van
de Nederlandse sterrenkunde en heeft in de jaren van zijn vele beroemde wetenschappers van
faciliteiten voorzien. Albert Einstein, Hendrik Lorentz, Jan-Hendrik Oort en Willem de Sitter zijn slechts
een kleine greep uit de voorbeelden van grote denkers die hier gewerkt hebben.
Hoewel het gebouw nu voor heel andere doeleinden wordt gebruikt dan toen het werd geopend in
1860, is de historische waarde van het gebouw bij binnenkomst direct voelbaar. Terwijl een student
sterrenkunde u rondleidt door het gebouw, leert u meer over de telescopen, de geschiedenis van het
gebouw en het onderzoek in Leiden van toen en nu. Tijdens de rondleiding kan bij goed weer door de
telescopen worden gekeken.
Bij deze rondleiding moet een aantal trappen worden beklommen. Voor de koepels zijn geen liften
beschikbaar. Voor mensen die slecht ter been zijn is de excursie daarom mogelijk minder geschikt.
Er is plek voor in totaal 30 deelnemers, verdeeld over 2 groepen. Vermeld bij uw aanmelding behalve
uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres ook of u wel of geen lid van OGLV bent. U ontvangt
na aanmelding een bevestiging. U hoort dan of u als deelnemer genoteerd bent dan wel op een
wachtlijst gezet bent omdat het maximum aantal deelnemers van 30 personen bereikt was toen u zich
aanmeldde.
Voor leden van OGLV is deelname aan deze excursie gratis. Niet-leden betalen ter plaatse 5 euro
contant aan de OGLV-vertegenwoordiger.

Parkeren: De Oude Sterrewacht bevindt zich in het centrum van Leiden. Het kan lastig zijn om in de
buurt een parkeerplaats te vinden. Een andere mogelijkheid is het parkeerterrein aan de Haagweg.
Vanaf de Haagweg kunt u met de gratis shuttle bus naar de Oude Sterrewacht.
Openbaar vervoer: bus lijn 45 richting Leiden centraal, uitstappen bij Korevaarstraat; dan nog 9 min.
lopen (750 meter). Of bus lijn 5 richting Leiden centraal, uitstappen bij Leiden-Noordeinde;
dan nog 9 min. lopen (750 meter).
Aanmelden via email: gervanoirsouw@hotmail.com vóór 20 februari 2019.
Contactpersoon: mevr. Gerrie van Oirsouw, telefoon 071-5619726.

