Route samengesteld door Wandelvanuit.nl

Afstand
Provincie
Plaats
Kenmerk
Start

: 9 km
: Groningen
: Groningen
: verhard, stadswandeling
: Hoofdstation Groningen

RA = Rechstaf
LA = Linksaf
Ri = Richting

Start is het hoofdstation van Groningen. Een prachtig gebouw
dat eind vorige eeuw geheel in oorspronkelijke stijl is
gerenoveerd. Voor het station op het stationsplein staat “het
peerd van Ome Loeks” , niet meer weg te denken in
Groningen, een wit betonnen beeld dat gebaseerd is op het
Groningse Liedje “het peerd van ome Loeks is dood”.
U loopt over het stationsplein, voorbij dit beeld en steekt de weg over bij de
voetgangersovergang. Voor u bevinden zich de moderne paviljoenen van het “Groningse
Museum” . U loopt voor het museum langs over het Verbindingskanaal. De Ubbo
Emmiussingel oversteken en RD Ubbo Emmiusstraat. Volgende kruising RD totdat u op
het Gedempte Zuiderdiep bent. Hier oversteken en RD Folkingestraat. In deze straat,
aan de rechterkant staat de “Groningse Synagoge”. De Folkingestraat is een gezellige
straat met allerlei leuke winkeltjes. U gaat de tweede straat RA Haddingedwarsstraat
(niet doorlopen tot de Vismarkt) , daarna eerste straat RA de Haddingestraat. Aan de
rechterkant de Lutherse Kerk. Eerste straat LA de Nieuwstad.
Eerste LA Pelsterstraat. Gelijk LA is het
Pelstergasthuis, het oudste gasthuis van
Groningen met de Pelstergasthuiskerk. Ga
hier door de poort ( hij kan dicht zitten maar
meestal kunt u naar binnen) en maak een
rondwandeling, over het terrein van dit
prachtige hofje in het centrum van Groningen.
U verlaat dit hofje weer en gaat weg
oversteken en RD de Kleine Pelsterstraat. Aan
het einde van deze straat bent u in de
Herestraat, de winkelstraat van Groningen.
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Ga hier RA steek opnieuw het Gedempte Zuiderdiep over en
loop door tot u op het Hereplein bent. Hier staat het beeld
van de schilder ‘Jozef Israels’. Ga hier LA de Heresingel. Aan
het einde LA de Verlengde Oosterstraat. Op de hoek staat de
“Sint Jozefkathedraal” ook wel de “dronkemanstoren”
genoemd omdat je, waar je ook staat, altijd een dubbele (2
stuks) klok ziet.
RD op de kruising, straat wordt Rademarkt. Rechts is het
Politiebureau en tegenover dit bureau is het “Sint Anthony Gasthuis”.
U vervolgt de route over de Rademarkt en steekt opnieuw het Gedempte Zuiderdiep
over. U bent nu in de Oosterstraat. Ga de eerste straat RA Kleine Peperstraat. Hierna
eerste LA De Peperstraat. Rechts is het Pepergasthuis. Ga hier door de poort, gelijk RA ,
einde LA , einde hofje LA en verlaat het terrein via een ronde houten deur. RD lopen tot
u bij de Poelestraat bent. Peperstraat en Poelestraat zijn het uitgaanscentrum van
Groningen.
Ga hier LA en loop door tot de Grote Markt. Op
de Grote Markt bevindt zich het oude stadhuis.
Op de Grote Markt is een soort podium
geplaatst met trappen waarop u een geweldig
uitzicht heeft over de Grote Markt. Hierin is de
VVV gevestigd. Loop hier overheen. Aan de
achterkant ziet u de bouwplaats waar straks het
Forum komt van Groningen. Een cultureel
centrum, de verwachting is dat deze in 2019
klaar zal zijn. De oostkant van de Grote Markt
zal daarmee geheel veranderd zijn. Het gebouw
van Vindicat (oudste studentenvereniging van
Groningen) is al vernieuwd.
U loopt richting de Martinitoren , op de hoek van de Grote Markt.
“d’ Olle Grieze” is het bekendste en de hoogste toren van de stad.
Het symbool van Groningen, te vergelijken met de Domtoren in
Utrecht.

Voor de Martinitoren en -kerk gaat u RA, Martinikerkhof. Aan de rechterkant is het
Feithhuis. Aan de achterkant van dit restaurant is een terras buiten. Vlak voor het
Provinciehuis gaat u LA het Martinikerkhof achter de Martinikerk langs. U loopt langs
de ingang van het Provinciehuis van Groningen. Aan dit rustieke plein bevinden zich vele
monumentale panden. U verlaat het Martinikerkhof rechts in de hoek door de
Gardepoort. U komt in de Turfstraat met de witte pandjes met de leuke rode deuren. Aan
het einde de Turfsingel en aan de overkant ziet u de Stadsschouwburg van Groningen u
gaat LA, na ongeveer 100 meter gaat u LA de door de poort en komt in de Prinsentuin.
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Boven de poort is een fantastische zonnewijzer met een
Latijnse tekst die betekent:
“De vergane tijd is niets, de toekomende onzeker, de huidige wankel. Zorg
dat je die van jou niet verspilt” (bron: Wikipedia)

U verlaat de Prinsentuin, rechtsachter in de hoek, naast de theeschenkerij bevindt zich
een poort, u staat dan op het Kattenhage. Ga hier LA en straat oversteken en gelijk RA
Hofstraat. Op de kruising RD Hardewikerstraat. Volgende kruisingen 2 x RD tot u de
Oude Boteringestraat bereikt. Hier RA de brug oversteken. U ben nu in de Nieuwe
Boteringestraat, rechts is de Ossenmarkt en links van de weg het Guyotplein met de
rechtbank. U kunt even door het parkje lopen. Hier staat het oudste monument van
Groningen ter ere van Henri Daniël Guyot. Daarna Nieuwe Boteringestraat vervolgen tot
de achtkantige “Nieuwe Kerk”. Hier loopt u omheen en dan de weg, Nieuwe
Boteringestraat oversteken RD de Kleine Rozenstraat. In deze straat bevind zich links
het gasthuis “Het Middengasthuis”. Hierna eerste weg LA Nieuwe Kijk in het Jatstraat.
Eerste RA Grote Leliestraat. In deze straat bevinden zich links en rechts maar liefst drie
gasthuizen.
 Het Middengasthuis
 Het Pieternellagasthuis
 Het Martinusgasthuis
U herkent ze aan de poortjes en de info borden van de Gemeente
Groningen.
RD lopen tot de Werfstraat/Noorderbinnensingel. Deze oversteken en schuin rechts het
voetpad kiezen. U bevind zich nu in het Noorderplantsoen. U gaat RA (Leliesingel) en
blijft dit pad vervolgen, langs de vijver totdat u bij de vijver komt met de fontein ( de
ovale een beetje diep liggende vijver) . Hier loopt u omheen de Kruissingel. Aan deze
vijver is Horeca in een mooi paviljoen. Als u bijna helemaal rond bent, gaat u vlak voor
het einde RA en RA aanhouden op de Kerklaan. Doorlopen tot de rand van het park. Op
de Oranjesingel gaat u LA. Gelijk weer LA het wandelpad in het Noorderplantsoen.
Steeds RD lopen tot u bij de uitgang van het park bent, bij de Plantsoenbrug. Hier RA de
brug oversteken en gelijk LA. Reitdieps kade.
In de bocht heeft u een prachtig overzicht over de
haven van Groningen met de vele boten. Tevens
zicht op de A kerk in de verte. Reitdiepskade wordt
Lage der AA. U gaat LA over de brug en RA loopt u
verder aan de andere kant van het water. Hooge
der AA. Let ook op de mooie pakhuizen.
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U gaat vervolgens LA de Turftorenstraat. Eerste LA De Laan en hierna eerste RA
Uurwerkersgang. Halverwege aan de rechterkant kunt u een steegje in, daar op een
pleintje bevinden zich allerlei leuke terrasjes. De route gaat echter RD verder door de
Uurwerkersgang tot u bij de Oude Kijk in het Jatstraat komt. Hier gaat u LA. Na ongeveer
100 meter is links het Harmoniegebouw een voormalig cultureel complex, tegenwoordig
onderdeel van de Rijksuniversiteit in Groningen. Op het plein staat een standbeeld van
Aletta Jacobs. U loopt weer terug en gaat LA de Broerstraat in. U loopt nu voorbij het
monumentale pand van de Rijskuniversiteit van Groningen (op het Broerplein). Aan het
einde gaat u RA Oude Boteringestraat. LA Grote Markt en dan gelijk weg oversteken en
RA Waagstraat direct LA. U bevind zich op het Waagplein hier RA. Rechts ziet u
ingesloten tussen de nieuwe bebouwing het Goudkantoor. Tegenwoordig een
horecagelegenheid. Links van u de achterkant van het oude stadhuis. RD lopen en dan
RA Tussen de Markten ri. de Vismarkt.
U loopt over de Vismarkt ri. het statige pand van de Korenbeurs
met vlak daarachter de A kerk. Ga vlak voor de Korenbeurs RA en
gelijk LA A kerkhof. Loop voorbij de A kerk en ga schuin achter de
kerk langs en LA Munnekeholm. Op de hoek ziet u het voormalige
postkantoor van Groningen. Tevens passeert u opnieuw een
Gasthuis “Het Aduarder Gasthuis”.

Aan het einde gaat u RA Zuiderkuipen ri. Academie Minerva. Met de bocht naar links.
Aan het einde RA Preadiniussingel met aan de linker kant het Oude Groninger Museum.
Vlak voor de Museumbrug, LA Preadiniussingel. U steekt het Emmaplein over en
vervolgt de route over de Ubbo Emmiussingel. Aan de rechterkant ziet u weer de
gebouwen van het huidige Groninger Museum. Hier RA over de brug voor het museum
langs en u bent weer aan het beginpunt van deze route het Station van Groningen.
Neem vooral ook een kijkje in de stationshal.
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Einde van de route
Plaats een reactie op de site Wandelvanuit.nl
Like ons op facebook: https://www.facebook.com/wandelvanuit

Bronnen die ik heb geraadpleegd voor de info van deze wandeling zijn:

http://www.staatingroningen.nl/

http://toerisme.groningen.nl/

Wikipedia
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