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Zondagwandeling De Hortus anno 1620,  
door Gerda van Uffelen
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Volg een van de aanbevolen routes |  houd 1,5 meter afstand

Wit: aanbevolen binnenroute (beperkt aantal bezoekers)
White: recommended inside route (restricted amount of visitors)
Blauw: aanbevolen buitenroute / Blue: recommended outside route
Rood: verkorte route / Red: shortcut
Oranje: geen eenrichtingverkeer mogelijk, stap opzij bij tegenliggers.  
         Doordeweeks kunt u via het tourniquet de tuin verlaten.  
 Let op, u kunt de tuin niet meer betreden.
Orange: no one-way possible, step aside for opposite traffic.  
        On week days you can leave the garden via the tourniquet.  
 Exit only, no return possible.

Ook op smallere paden geldt eenrichtingsverkeer.  
Zie de bewegwijzering ter plekke voor meer informatie.
One-way traffic also applies on narrower paths.  
See the signing on site for more information.

                     Gesloten of alleen uitgang /closed or exit only
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• Beluister Gerda’s uitleg via het audiofragment op  

www.hortusleiden.nl (bij agenda/zondagwandeling) 

• Tien punten die Gerda noemt zijn in witte kaders met bruine tekst aange-

geven op  deze kaart.

• Beluister haar uitleg, download de kaart, en wandel de route  

wanneer het u uitkomt. Attentie u dient vooraf een online ticket te boeken ivm 

de coronamaatregelen.

• Een fijne wandeling!


