
Stadswandeling Groningen (7km)

Startplaats:
Centraal Station (Stationsplein 4, 9726 AE, Groningen)

Korte beschrijving:
Deze stadswandeling leidt u langs de mooiste plekken en gebouwen in het centrum 
van de stad Groningen. Duur: ongeveer 1,5-2 uur.

Uitgebreide beschrijving:
U start op het Stationsplein voor het mooie stationsgebouw. Op het stationsplein ziet 
u het beroemde beeld “Peerd van Ome Loeks”.

Steek bij de stoplichten de weg over en steek de gracht over over de fietsbrug bij het 
markante Groninger museum. Dit opmerkelijke bouwwerk is een knap staaltje 
moderne architectuur van architect Alessandro Mendini.

Ga aan de overkant van het kanaal meteen rechts de Ubbo Emmiussingel in. Ga op 
de rotonde rechtdoor en vervolg over de Heresingel langs statige herenhuizen.
Bij de kruising met de Radesingel ziet u de Sint-Jozefkerk met de zogenaamde 
“dronkemanstoren”. Deze toren wordt zo genoemd omdat vanwege de zeskantige 
vorm altijd twee en soms zelfs drie wijzerplaten te zien zijn.
Ga hier linksaf, de Verlengde Oosterstraat in. Loop zo'n 200 meter over deze weg en 
sla op de grote kruising rechtsaf de smalle winkelstraat (de Steentilstraat) in.

Ga in de Steentilstraat na ongeveer 100 meter linksaf
een steegje in. Als u het steegje uitloopt ziet u aan de
overkant van de weg de verstevigde buitenmuren van
het Pepergasthuis (links van het casinogebouw).
Ga voor deze muren links de Kleine Peperstraat in. 
Daarna meteen rechts de Peperstraat in. 
Even verderop ziet u rechts de ingang van het
Pepergasthuis. U kunt hier even binnen de deur kijken.

Vervolg uw weg door de Peperstraat. Aan het eind van deze straat gaat u linksaf de 
Poelestraat in.
Honderd meter verderop bent u aangekomen bij de Grote Markt, het hart van de stad 
met vele gezellige cafe's en terrassen.
Aan de overkant ziet u de zuilen van het Stadhuis.

Ga op de Grote Markt meteen rechts richting de Martinitoren. Ga rechtsaf voor de 
Martinitoren en Martinikerk langs en ga na de kerk meteen linksaf, tussen de kerk en 
het Provinciehuis door, over het Martinikerkhof, een oase van rust in de binnenstad.
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Aan de achterkant van het Martinikerkhof aangekomen gaat u rechtsaf door het poortje,
naar de gracht. Aan de overkant van deze Turfsingel ziet u rechts de Stadsschouwburg.
Ga links op de Turfsingel en 50 meter later linksaf door het poortje in de muur, de 
Prinsentuin in.
Deze prachtige renaissancetuin uit 1626 bevat een prachtige zonnewijzer (boven de 
Zonnewijzerpoort waar u zojuist doorgekomen bent, kijk even achterom).
Wandel door de Prinsentuin en hou daarbij rechts aan. Achter in de rechter muur is weer 
een poortje waardoor u de tuin kunt verlaten.

Ga na het verlaten van de tuin rechts. Aan de overkant van de brug ziet u de 
Vrijmetselaarsloge. Ga voor de gracht echter linksaf, langs de Turfsingel.
Ga na de bocht in de singel de eerste brug (Ebbingebrug) over en vervolg aan de andere 
kant van de singel.

Aanbieding! Aan de Spilsluizen 9 ziet u het mooie terras en
gebouw van Het HeerenHuis. Hier kunt u op vertoon van
deze Stadswandeling Groningen een gratis Groninger koek
krijgen bij aankoop van een kop koffie.

Ga ter hoogte van de volgende brug rechtsaf, de Nieuwe Boteringestraat in, met rechts 
de Ossenmarkt en links het rechtbankgebouw.
In de Nieuwe Boteringestraat passeert u de achtkantige Nieuwe Kerk.
Ga meteen daarna linksaf, de Kleine Rozenstraat in. Deze gaat over in de Grote 
Rozenstraat. Ga aan het einde daarvan rechtsaf.
Daarna op de kruising met de Kerklaan/Grote Kruisstraat linksaf en de eerste weg 
rechtsaf, het Noorderplantsoen in.

Het Noorderplantsoen is, zoals veel parken in steden, bij mooi weer een ideale plek voor 
ontspanning en er heerst vaak een gezellige sfeer.
Om de sfeer te proeven lopen we een rondje om de vijver heen (hier is ook leuke horeca) 
en gaan aan het eind van de ronde terug richting het centrum door de kruising met de 
Kerklaan over te steken en steeds rechtdoor te lopen via deze weg, midden door het 
Noorderplantsoen heen.

Ga de brug over het Reitdiep over (een diep dat de stad met het Lauwersmeer verbindt) 
en ga aan de overkant linksaf langs het Reitdiep en Noorderhaven (Reitdiepskade/ Lage 
der Aa).
Neem daarna de eerste afslag links, de brug over en de Visserstraat in. Dan de tweede 
afslag rechts, De Laan in (de eerste afslag is de Hoge der Aa).
Ga 100 meter verderop linksaf de Uurwerkersgang in. U komt langs het 
Harmoniegebouw, een universiteitsgebouw van de RUG (Rijks Universiteit Groningen).
Bij de Oude Kijk in 't Jat-straat aangekomen gaat u rechtsaf en 50 meter later weer 
linksaf. U loopt door de Broerstraat en passeert het Academiegebouw van de RUG.

 

Ga aan het eind van de straat rechts.
Ga daarna de derde straat links. Dat is de weg die richting de 
Martinitoren loopt.
Ga na 100 meter, na het laatste winkelgebouw aan uw rechterhand, 
rechtsaf. U loopt naar de achterkant van het Stadhuis, naar het 
Waagplein. Op het Waagplein vind u het prachtige Goudkantoor 
(1635), vroeger een belastingkantoor voor Stad en Ommeland. 
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Tegenwoordig zit er in het gebouw een café/restaurant.
Passeer het Goudkantoor aan de linkerkant, onder de glazen
promenade van het Nieuwscafé door en ga links.
Ga de eerste weg rechts richting de Vismarkt.
De Vismarkt is het grote plein waar u nu naartoe loopt.
Aan de overzijde ziet u de A-kerk met de markante gele toren
en de Korenbeurs ervoor.

Loop over of langs de Vismarkt en ga voor de Korenbeurs
linksaf, de Folkingestraat in, een levendig winkelstraatje.
Aan het einde van deze straat bevindt zich aan de linkerkant de Joodse Synagoge.
Ga na het passeren van de synagoge rechtsaf over het Gedempte Zuiderdiep.
Volg deze weg zo'n 200 meter en ga dan, waar de weg een bocht naar rechts maakt, 
rechtdoor, de Reitemakersrijge in. Ga daar de eerste weg linksaf.
Ga aan het einde van de weg (Zuiderkuipen), rechtsaf de Ganzevoortsingel in. Volg die 
straat tot de brug over de gracht. Aan uw rechterhand ziet u nu het voormalige pand van 
het Groninger Museum, tegenwoordig onderdeel van kunstacademie Minerva.
Ga de brug over en daarna meteen linksaf. Loop 200 meter langs de kade van de 
Zuiderhaven. Steek dan het bruggetje over van het Sluiskantoor en hou links aan.

Ga, bij de weg aangekomen, linksaf de Emmasingel in.
Aan uw rechterhand passeert u de moderne architectuur
van het Cascadecomplex met het 8 meter hoge kunstwerk
ULTRA, een bijzonder beeld van een vrouw van kunstenares
Silvia B.

Steek bij de stoplichten op de volgende kruising de weg 
over en ga aan de overkant rechtsaf langs het KPN-gebouw 
naar het Emma-viaduct.
Op dit Emma-viaduct hebt u uitzicht over de zuidkant van de 
stad waarbij u o.a. de beroemde gebouwen van de Gasunie 
(de “Aperots”), rechts van de brug, en de Studiefinanciering 
(Het “Cruiseschip”), links achter het station, kunt zien.

Ga op het Emma-viaduct links het perron op.
Het stationsgebouw heeft een fraai vormgegeven plafond.
Ga door het Hoofdgebouw van het station naar voren, terug naar het beginpunt van 
deze route.

We hopen dat u genoten hebt van deze stadswandeling.
Laat het weten op de route-pagina op http://wandelenrondroden.nl

Route, beschrijving en foto's: © WandelenRondRoden.nl
Overname alleen na toestemming.

http://wandelenrondroden.nl/
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Route en beschrijving: © Wandelen rond Roden (Fokko van der Leest & Karin van der Leest-Vegt)
Overname alleen na toestemming.

Deze en andere routes in de omgeving zijn gratis te verkrijgen via http://wandelenrondroden.nl

http://wandelenrondroden.nl/

	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4

