
Wandeling Leeuwarden 

 4,2 km  1uur 

Parkeer op de P+R achter het station en loop dan, onder het spoor door, naar de voorkant 

van het station, je ziet dan de fontein al. 

 

1 Van welk materiaal is de fontein “Love” gemaakt? 

Loop verder richting het centrum en ga voor de brug rechts naar de Willemskade. Als je aan 

het eind weer links over de brug gaat kom je op het Beursplein waar de Mercuriusfontein 

staat. 2 Welk dier zie je op deze fontein? 

 

Loop nu in deze richting dan kom je uit bij de oude gevangenis. 

 

 

 

 



3 Wat is de naam van de gevangenis? 

 

 

Loop voor de gevangenis langs en steek de weg over naar de Druifstreek, na zo’n 50 meter 

ga je links af de Oosterstraat in. 4 Hoe heet het pleintje wat je aan je linkerkant ziet?  

Aan het eind van deze straat ga je rechts af op de Kelders, volg deze tot nr. 26 en steek dan 

over naar de overkant. Nu sta je voor huisnummer 33.  

 

5  Wiens geboortehuis is dit?  

 

 

Ga terug over de Kelders. Op weg naar het Naauw kom je over de Brol, 6 wat werd hier 

vroeger gehouden? 



 

Je komt uit op het Naauw, hier op de foto. 7 hoe heet de eetgelegenheid op nr. 5? 

Aan het eind ga je rechtsaf de Sint Jacobsstraat in, als je deze uitloopt kom je uit op het 

Gouverneursplein, ga linksaf naar het Hofplein. 8 Wat vormen de gebouwen aan je 

linkerkant? 

 Ga een stukje terug en ga dan links de Beijerstraat in, deze brengt je in de Grote Kerkstraat, 

die je rechtsaf bij de Grote kerk brengt. Als je de weg links volgt kom je uit bij een school 9 

welke? Ga langs de school de Levissonstraat in en kom uit op het plein waar het 

Natuurmuseum is, loop hier voorlangs. 10 Welk gebouw zie je aan de overkant van het 

museum? Loop door en steek de weg over. 

 

 

Je bent aangekomen bij de Prinsentuin. 

Dit groene hart van Leeuwarden, ooit een park van Willem Frederik van Nassau, is nu een 

publiek park met een jachthaven. Volg het pad langs de gracht, tot je uitkomt bij de 

Oldehove. 



 

 De Friezen droomden er hier ooit van om de grootste kerktoren van het noorden te 

bouwen, maar de grond bleek te zacht en de toren zakte weg. Het resulteerde in een toren 

die op het schuinste stuk schever is dan de Toren van Pisa.  

11 Hoeveel hangt de toren uit het lood? 

De toren staat op het Oldehoofsterkerkhof, steek dit over en ga dan rechtsaf de Kleine 

Kerkstraat in, welke uitkomt op de Nieuwstad. 

Ga op de Nieuwstad de gracht over naar rechts en daarna al snel linksaf de Haniasteeg in, 

loop deze uit tot het Ruiterskwartier, hier ga je links. Bij het DE café ga je rechts naar het 

Wilhelminaplein. 

 

 

12 Welk gebouw zie je hier op het plein? 

Als je nu rechtdoor de Prins Hendrikstraat volgt loop je weer op het station af. 


