Wandeling Franeker
Km. Min
Parkeer langs de Zuiderkade en loop via de Hofstraat naar de Breedeplaats. 1 Wat zie je in
de tegels midden op het plein?

2 De fontein is een ode aan…..?
Ga de Voorstraat in en ga rechtsaf naar het Raadhuisplein. Voor je zie je het Planetarium. Op
de brug is een kunstwerk van Eise Eisinga, 3 wanneer werd hij geboren?
Neem de Eise Eisingastraat rechts af, tot aan het eind en daar ga je linksaf naar de
Zilverstraat.

4 Wat voor huisje is dit?

5 Wie werd geboren op nummer 16?
Loop hier rechts op de Zilverstraat en dan weer links naar het Leeuwarderend, vandaar, over
het Bolwerk naar het paadje langs het water.

6 Dit is een Geuzengat, wat denk je waarvoor dat vroeger diende?
Aan het eind ga je weer omhoog, verder langs het Noorderbolwerk.
Je ziet nu 3 kleine theehuisjes. De huisjes dateren uit de 18e eeuw. Rijke dames gingen hier
tijdens warme zomerdagen genieten van een kopje thee en het prachtige uitzicht. De
theehuisjes behoren tot de Rijksmonumenten.7 Wat zijn de huisnummers van de huisjes?

8 Welk bruggetje zie je nu?
Aan het eind van dit Bolwerk ga je de weg over.

En daar is weer een opening naar het volgende Bolwerk, het Westerbolwerk.

Als je dit volgt kun je halverwege naar beneden, waardoor je op een schelpenpad komt. 9
Om welk beroemd sportveld loop je nu? 10 Hoe heet de sportvereniging, die hier sport?

11 Wat is de naam van dit gebouw, wat onlosmakelijk verbonden is aan de sport die hier
wordt uitgeoefend?
Steek de weg over naar de Hortusstraat ( let op! Je loopt onder het appartementencomplex
door) Ga aan het eind rechts op de Waagstraat, aan het eind daarvan rechts af en direct
weer linksaf naar de Schilkampen. Als je aan je linkerkant weer een bruggetje ziet ga je deze
over.

12 Wat is er achter dit poortje?
Ga nu door de Martenatuin , weer naar de Voorstraat en rechtsaf terug naar
de Breedeplaats.

