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In november 2007 presenteerde Irene Nieuwenhuĳse op 

de Korenbeursbrug in Leiden Het Leids Bruggenboek: de 

88 bruggen binnen de singels. Leiden heeft een rĳke 

geschiedenis en haar bruggen zĳn daar onlosmakelĳk 

mee verbonden. Het is mooi om de groei en ontwikkeling 

van deze waterrĳke stad aan haar bruggen te kunnen 

volgen. Voor haar boek heeft Nieuwenhuĳse alle bruggen 

binnen de singelring gefotografeerd en beschreven. Niet 

eerder was er zo’n volledig en uitvoerig boek over de 

geschiedenis van Leidse bruggen. Het geeft een 

fascinerend en inkĳkje in wat Leidse bruggen zoal over 

hun verleden kunnen vertellen. Het is een mooi en rĳk 

geïllustreerd boek vol historische en hedendaagse 

wetenwaardigheden. Op een ingevoegde 

waterbestendige kaart, waarop alle Leidse bruggen met 

hun brugnummers zĳn aangegeven, worden twee 

wandel- en twee fietsroutes beschreven.

In november 2015, dus precies acht jaar na de publicatie 

van het Leidse Bruggenboek, verscheen het boek 110 

Leidse bruggen: historische feiten en achtergronden. 

Zoals de titel al aangeeft, worden dit keer 110 Leidse 

bruggen onder de loep genomen. Hoewel niet in kleur 

maar in zwart-wit is dit een aantrekkelĳk publicatie, 

onder meer vanwege de vele oude foto’s die erin zĳn 

opgenomen. De samensteller, Wim van Noort, heeft veel 

beeldmateriaal uit het voormalige Leids 

gemeentearchief (tegenwoordig het Erfgoed Leiden en 

omgeving) opgediept en voor het boek ‘opgepoetst’. Als 

er geen plaatje voor handen was trok hĳ er zelf met de 

camera op uit. Van Voort, bekend als oud-fotograaf van 

Leidse en regionale kranten, verschaft de lezer een 

kostelĳk beeld van de bruggen in zĳn stad. De 

historische informatie en de verrassende details in het 

boek zullen ieder met belangstelling voor bruggen en de 

geschiedenis van Leiden intrigeren. 

Ook aan deze publicatie is een overzichtelĳke kaart met 

bruggen toegevoegd.  
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