
Dokkum 

4,6   Kilometer    1 uur 10 mniuten 

Parkeer bij de Jumbo, aan de Hantumerweg. Volg de bordjes richting centrum. Je komt via 

de Aalsumerpoort het centrum binnen, houd deze aan tot je rechtsaf de Duvenhoek op kunt, 

dit gaat over in de Oranjewal, houd  rechts aan en ga vervolgens linksaf de Anjelierstraat in 

en rechtsaf naar de Markt, waar de IJsfontein is. 1 de bomen rond de fontein verwijzen 

naar? 

 

Steek de markt over en ga rechtsaf naar de Torenstraat en van daaruit rechts naar de 

Kloostersingel, als je bij de brug bent, ga je deze over naar het Karrepad. 

  

En direct weer links naar het Leerlooierspad, aan het eind daarvan loop je recht op een trap 

af die je op het  Bolwerk brengt, ga hier linksaf. Je komt uit bij de Hanspoort, 2 wat voor 

fabriek werd hier in 1860 gebouwd? 

 



 

Loop door op het Westerbolwerk. Loop een rondje om de molen 3 Wat is de naam van de 

molen en wanneer werd deze gebouwd?  Volg het Bolwerk verder naar molen De Hoop, ook 

hier kun je een rondje om heen lopen en dan verder gaan op het Zuiderbolwerk, voor de 

Woudpoortbrug langs. 4 Wanneer werd het huis op nr. 51 gebouwd? 

 

 

Loop door naar deze brug. 5 wat is de naam van deze voetgangersbrug? Verderop langs het 

Bolwerk kom je weer een bruggetje tegen, de Anjumerpijp, ga hiervoor linksaf langs de 

Kereweer, aan het eind links en direct weer rechts naar de Koornmarkt, houd deze linksaan 

en ga dan ook linksaf naar de Grote Breedstraat. Langs de Waag,( 6 welke spreuk staat er op 

de steen in de Waag?) rechtdoor kom je uit op de Diepswal, ga hier rechtsaf. 



 

Je loopt nu recht op het Stadhuis af. Ga aan de andere kant van de gracht verder op de Zijl, 

die overgaat in de Vleesmarkt. Hier is het keerpunt van de Elfstedentocht! 

 

Ga nu over deze brug naar de Turfmarkt en dan direct weer rechtsaf naar de Nauwstraat en 

linksaf naar de Koningsstraat die je weer op de Markt terugbrengt. De markt over en weer 

terug via de Boterstraat en Koornmarkt, links aanhouden en linksaf naar de Aalsumerpoort. 

Als je deze volgt kom je weer uit bij de parkeerplaats. 


