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RA  = Rechtsaf 

LA  = Linksaf 

RD = Rechtdoor 

ri.  = Richting 

 

-- Een mooie stadswandeling die u de mooie plekjes laat zien van Leeuwarden. De wandeling komt 

langs enkele musea waaronder het Fries Museum. In de beschrijving geef ik summier informatie over 

de bezienswaardigheden. U treft op vele plekken in Leeuwarden informatieborden over de diverse 

panden, en andere historie van deze stad.  In 2018 is Leeuwarden, samen met Valletta in Malta, 

Culturele Hoofdstad  van Europa.-- 

 

 

 

 

 

 

 

Afstand  : 8 KM 
Provincie  : Friesland 
Plaats   : Leeuwarden 
Vertrekpunt  : Hoofdstation 

 
 

 
Bijzonderheden : Stadswandeling 
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1. Station naar Blokhuispoort: 
 

Start voor de stationshal onder de klok. Het stationsplein bij het zebrapad oversteken ri Hotel 

Oranje. RA voor het Hotel langs lopen en dan eerste straat LA Baljeestraat. Einde straat RA 

Willemskade. LA over de Wirdumerpoortbrug. RD over het Beursplein, links staat het Beurs- 

en waaggebouw,  gebouwd in 1880.  Voorbij de Mercuriusfontein de weg oversteken, de 

rotonde is dan  links van u.  RA over trottoir Nieuweweg, aan het einde zebrapad oversteken 

en LA en dan RA onder de Blokhuispoort door.  Een rondje over dit voormalige Huis van 

Bewaring terrein, wat nu een cultureel centrum wordt. 

2. Blokhuispoort-Gabbema Gasthuis: 
Verlaat de Blokhuis poort weer via dezelfde ingang en ga RA en gelijk RA op de 

Keizersgracht. Doorlopen tot de Oosterbrug, hier RA brug oversteken en dan LA over het 

zebrapad en RA tot het Gabbema Gasthuis om dit prachtige hofje te bekijken.  

3. Gabbema Gasthuis – Sint Bonifatius Kerk:  
U gaat terug over de Oosterbrug en dan RD Nieuwe Oosterstraat. 1e kruising RD en dan aan 

het einde op de Druifstreek RA. Dit wordt de Tweebaksmarkt en later Turfmarkt.  U komt 

langs het Provinciehuis, staat aan de linkerkant en later langs de Kanselarij, dat is aan de 

rechterkant. Dit pand was jarenlang het domein van het ‘Hof van Leeuwarden’.  Let vooral 

op de gevel met de prachtige beelden. RD over het bruggetje en LA op de Tuinen. Hierna RA 

langs het mooie jugendstilpand van Centraal Apotheek, u bent op de Voorstreek.  Vlak na de 

Apotheek ziet u in de steeg een mooie wandschildering plus tekst over de storm van 3 

januari 1976. waarbij de torenspits werd weggeblazen. RA Bonifatiusplein. U zie de mooie 

Bonifatiuskerk recht voor u. Als deze geopend is, dan is een bezoek van de kerk zeer de 

moeite waard.  

4. Sint Bonifatius Kerk - Prinsentuin 
Als u de kerk verlaat RA en om de kerk heen blijven lopen rechts aanhouden. U loopt langs 

de overgebleven losstaande poort. Voorbij deze poort LA de weg oversteken ri het 

parkeerterrein. RD lopen voor de Prins Frederik Kazerne langs. Aan het einde LA langs het 

water blijven lopen over het fietspad. Het fietspad vervolgen achter en over de 

parkeergarage Hoeksterend . Daar staan en paar verrekijkers opgesteld die filmpjes vertonen 

over het leven in Leeuwarden van vroeger. U verlaat dit terrein via de trap en dan RA over 

de brug en dan LA over het zebrapad en RD op de Voorstreek,  de gracht is dan links. Op de 

grachten van de Voorstreek werd vroeger veel handel gedreven. Bij de eerste brug RA 

Nieuweburen, op de hoek zit IJssalon La Venezia (niet altijd geopend maar wel heerlijk Italiaans IJs).  LA 

Monnikenmuurstraat, voorbij de Grote of Jacobijnerkerk, de oudste kerk van Leeuwarden, 

waarvan de bouw al begon voor 1300. Gelijk RA na de kerk voorbij de waterpomp. U komt 

weer op een pleintje Jacobijnerhof met het Joods Monument. Ga voor het gras RA en gelijk 

LA, rechts is de ingang van het Boshuisen Gasthof. U kunt hier wel naar binnen maar het is 

privé terrein. Als u doorloopt komt u langs het voormalige Nieuwe Stads Weeshuis in 

Leeuwarden, gesticht in 1675. Nu is dit het Natuurmuseum Fryslan. 
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RA op de A.S. Levissonstraat langs het natuurmuseum.  RA Schoenmakersperk, links  ziet u 

het Sint Anthony Gasthuis.  Groeneweg oversteken bij het zebrapad naar de Prinsentuin. Ga 

RA en dan LA langs het water lopen.  Voorbij Pier Pander museum (een Friese Beeldhouwer) die is 

linksboven van u. Dan scherp LA en op de Y rechts aanhouden richting de ingang van het 

Restaurant De Koperen Tuin. 

 

5. Prinsentuin - Oldehove 
Vanaf de ingang Restaurant, rechts om de vijver heen en dan  RA langs de het monument 

van 1940-1945. Aan het einde RA en RA weer richting het water en LA langs het water 

verder lopen. Links is het gebouw van het Historisch museum. Langs het water blijven lopen  

Op het heuveltje staat de Pier Pander Tempel. Loop hier omheen en dan RD richting De 

Oldehove,  die u vanaf hier kunt zien. De scheve toren gebouwd vanaf 1529, het bekendste  

gebouw van Leeuwarden. Zie voor openingstijden de website. 

6. De Oldehove – Hofplein(Stadhuis Leeuwarden) 
Zebrapad oversteken en dan rechts langs De Oldehove. Gelijk na De Oldehove LA langs het 

beeld van Pieter Jelles Troelstra. Het plein verder oversteken,  rechts staat het 

Gemeentehuis. Op de kruising RD en na ongeveer 10 mtr ziet u links het Keramiek museum 

Princessehof, een mooi pand waar M.C. Escher is geboren. Dan terug naar de kruising en LA 

Kleine Kerkstraat (leukste winkelstraat van Nederland in 2010 en 2012). Einde RA 

Nieuwestad. Klein Schavernek oversteken en RD  Nieuwestad vervolgen. RD weg 

Westerplantage oversteken en rechts van het restaurant Liuwherne het wandelpad kiezen, 

langs het beeld van Baron Rengers en LA een rondje langs het water door de 

Westerplantage. Hier liggen prachtige boten in het water. RD Schaverneksterbrug 

oversteken (rechts is het Harmoniegebouw) , hier tegenover LA Groot Schavernek. RA vlak voor 

Kota Radja, klein steegje Kweekskoalesteeg, gaat over in de Haniasteeg deze gaat met een 

bocht naar rechts. Einde LA Ruiterskwartier, weg oversteken en RA Harmonieplein langs de 

zijkant van het Harmoniegebouw. Aan het einde LA Zaailand en LA Wilhelminaplein voor het 

gerechtshof langs. Rechts ziet u het Fries Museum, hier gaat de route straks weer langs. 

Kruising Ruiterskwartier RD Oude Doelesteeg, einde RD Nieuwepijp over. Dan gelijk RA 

Nieuwestad, 2e steeg LA Weerd en RD Raadhuisplein, in het midden staat de 

Wilhelminaboom geplant ter ere van de inhuldiging in 1898. RD lopen en u bent op het 

Hofplein, hier staat het Stadhuis van Leeuwarden. Tevens staat hier ook het beeld van ‘Us 

Heit’ Willem Lodewijk van Nassau Dillenburg stadhouder van Leeuwarden. 
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7. Hofplein (Stadhuis) – Fries Museum 
RA Sint Jacobsstraat. LA Klokstraat en kruising LA Groote Hoogstraat daarna RA Eewal. 

RA/RD Wortelhaven. RA Voorstreek. Schuin RD Over de Kelders het water is dan rechts van 

u,  langs het beeld van Mata Hari. RD blijven lopen met de bocht naar links Groentemarkt. 

LA Oude Oosterstraat, dan RA Ossekop en RA Uniabuurt. Einde RA Berlikumermarkt en LA 

Paardepijp/Peperstraat en gelijk RA Groentesteeg en voorbij de gracht, LA Naauw (het water 

is links van u) . Weg Wirdumerdijk oversteken RD, u komt voorbij de gedenksteen ter 

nagedachtenis aan de zinloze moord op Meindert Tjoelker (1997). Hierna de kleine brug over 

LA richting de Waag.  RA Nieuwestad. Eerste LA Oude Lombardsteeg. U loopt nu onder het 

kunstwerk Passage de La Baleine door.  Op het Ruiterskwartier RA. Wilhelminaplein LA voor 

het Fries Museum langs.  

 

8. Fries Museum – Eindpunt Station 
Einde RA Zaailand. Einde LA Prins Hendrikstraat over de Prins Hendrikbrug en RD richting 

het Station. Voor het station zijn in het kader van het feit dat Leeuwarden Culturele 

Hoofdstad van Europa is in 2018 twee hele grote beelden van een jongens- en meisjeshoofd 

geplaatst, ze gaan samen een fontein vormen. De titel is “LOVE” 
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Einde van de route 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze route. Heeft u op- en of aanmerkingen dan 
zou ik het fijn vinden als u mij daarover mailt.  
Het is mijn intentie om de wandelingen zo optimaal mogelijk te beschrijven, maar er 
kunnen altijd onverwachte problemen of wijzigingen zich voordoen. 
 
Ik stel een reactie op de site www.wandelvanuit.nl erg op prijs. 
Like ons op facebook:  https://www.facebook.com/wandelvanuit 
Mailadres: wvu@wandelvanuit.nl 
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