Shoptocht Haarlem
Stadswandeling met hoog winkel- en horecagehalte. Vanaf station Haarlem, 5 km.

Als er een stad in Nederland bekend is om de vele hofjes, dan is het Haarlem wel. Je komt langs de volgende hofjes:
het Lutherse Hofje, het Frans Loenen Hofje, het Hofje van Loo, de Proveniershof, de Egelantiertuin, de Begijnhof
en bijna aan het einde van de wandeling het Hofje van Noblet. Maar dat is niet het enige waarvoor je deze gezellige
winkelstad bezoekt: tussen al die hofjes door kuier je door smalle steegjes en pittoreske winkelstraatjes waar je in
de meest aparte winkeltjes leuke spulletjes kunt kopen. Onderweg raakt de route ook de grote winkelstraten aan.
Na de grote Markt, met talrijke terrasjes en de imposante Sint Bavokerk, wandel je door het Begijnhof naar rivier
het Spaarne met daar de prachtige molen De Adriaan. Na het Ripperdapark ben je weer vlot op het station.
Vanaf de Grote Markt kun je de route inkorten, wel zo makkelijk als je je slag hebt geslagen en bepakt en bezakt
naar huis wilt. Onderweg zin in een museum, je komt in de buurt van het Frans Hals Museum. Klik: fotoreportage!
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

1. Verlaat het station via de centrale hal / hoofduitgang. Daarna
gelijk RA en blijf strak langs het station lopen. Aan het einde
van het stationsplein (daar zie je rechts een spoortunnel) de
weg oversteken en aan de overkant LA (Kruisweg). Na huisnr
34/36 RA (Kenaustraat). Bij huisnr 13 de weg oversteken en
RD het park in. Blijf dit pad volgen, aan de andere kant maakt
het een linkerbocht (langs een straat waar je rechts huisnr 6
ziet) en loop het uit zonder zijpaden in te slaan. Aan het einde
bij huisnr 24 de weg oversteken, aan de overkant LA en volg
de rechterbocht langs huisnr 26 (Kenaupark). Na de brug over
de Nieuwe Gracht RD en ga aan de rechterkant van de weg
lopen. Op de 1e straat RA (Kraaienhorst), bij huisnr 33 maakt
dit straatje een linkerbocht. Daarna op de kruising RD (Witte
Herenstraat). Na huisnr 12 kun je naar rechts het Lutherse
Hofje bezichtigen en tussen huisnr 25 en 26 ook rechts het
Frans Loenen Hofje.
2. Aan het einde RA en bijna gelijk LA, je ziet het gebouw al
waar je onderdoor gaat. Daarna de weg oversteken, aan de
overkant RA en kort daarna LA (Jacobstraat). Op de klinkerstraat voor het plein (recht voor je ziet je de Jopenkerk met
daarin een bierbrouwerij, schiet er even in) LA (Drossestraat).
Op de 1e kruising RA (loop hier toch nog even rechtdoor, iets
verderop is bij huisnr 22 rechts De Raaks Halle: een conceptstore met exclusieve producten op het gebied van design, gifts,
house and living, art en food). Aan het einde van de Achterlangs op de kruising RD (Gasthuisstraat). Waar je links de
Botermarkt ziet nog even RD en bijna aan het einde van dat
plein op het 1e straatje RA (Korte Boogaardstraat, staat aan
het einde). Daarna RA en aan het einde van de Lange Boogaardstraat LA. Kort daarna, tegenover het Hofje (waar je
helaas niet in mag) LA (Vlamingstraat, staat aan het einde).
Aan het einde LA (Drapenierstraat, staat aan het einde).
3. Op de ongelijke kruising met de Lange Raamstraat met een
knikje RD (Breestraat). Wat verderop kruising RD en op de
volgende wat grotere kruising RA (Gierstraat). Even na huisnr
50 op het 1e straatje RA (Korte Gierstraat). Aan het einde LA
en wat verderop kruising met Doelstraat RD. Let op, loop er
niet aan voorbij: waar je rechts een kerkpleintje ziet, tegenover
de 1e boom aan de rand van dat pleintje LA door een groene
deur met hoge crème deurposten (ja, dat mag) een woningblok
onderdoor (kun je die deur niet vinden, vraag dan even naar de
deur die uitkomt op het Proveniershof). Na de gang sta je in
het prachtige, grote Proveniershof. Aan de overkant is in het
midden de uitgang, dus loop daar rechts- of linksom naar toe.
Na die uitgang nog even RD het pleintje oversteken en strak

voor huisnr 151 LA de brede winkelstraat in. Kort daarna op het
1e straatje RA (Cornelissteeg).
4. Aan het einde LA en wat verderop tussen huisnr 29+27 RA
het poortje door (Omvalspoort). Aan het einde met een knikje
RD (op de straat die je nu oversteekt naar rechts is wat verderop het Frans Hals Museum) weer een steegje in (Zonnesteeg).
Bij huisnr 3-11 RA via een hek de Egelantiertuin in en loop het
klinkerpad met enkele bochtjes uit, negeer een zijpad, je komt
over een hofje en gaat een groot hek door. Daarna LA (Kleine
Houtstraat, staat aan het einde). Kruising met de Gedempte
Oude Gracht RD (ook Kleine Houtstraat). Gaandeweg zie je
hier en daar nog wat leuke steegjes waar je een blik in kunt
werpen. Na huisnr 48 LA (Anegang) en op de 1e kruising RA
(Warmoesstraat), recht voor je zie je de Sint Bavokerk. Strak
voor die kerk LA en gelijk RA (Lepelstraat). Direct na de kerk
(daar ziet je links de Grote Markt) RA en blijf langs de zijkant
van de kerk lopen. Wilt je de route inkorten dan kun je naar
links de Smedestraat inlopen en de bordjes naar het station
volgen.
5. Maak je de route af, dan bij huisnr 31 LA (Jansstraat). Even
na huisnr 67 RA (Begijnesteeg) en even voor de kerk LA
(Begijnhof, een kleine waarschuwing is misschien wel op zijn
plaats: je bent nu in het rosse buurtje van Haarlem). Bij huisnr
8b, direct na het plantsoentje RA (ook Begijnhof) en je ziet
rechts de kerk nog. Aan het einde voor huisnr 27 LA en daarna
op het Goudsmidspleintje ook LA. Loop dit straatje (Donkere
Begijnhof) met wat korte knikjes uit. Na weer een kerk aan het
einde RA. Na huisnr 23 op de 1e kruising RA (Korte Jansstraat)
en blijf bij de Kortejansbrug RD gaan (Zakstraat). Aan het einde
(daar zie je voor je het Spaarne met een molen) gelijk LA. Na
de Zandersbrug RD (na die brug zie je voor je de ingang van
het Hofje van Noblet, je kunt deze bezichtigen en hou je daarbij
aan de tijden op het bordje).
6. Je bent nu op de Hooimarkt nog steeds langs het Spaarne
en ga na huisnr 6 scherp LA (Parklaan). Tegenover huisnr 94
RA en kort daarna kruising RD (Ripperdapark). Ter hoogte van
huisnr 39 voor het park LA, volg de flauwe rechterbocht daarlangs en kort na huisnr 14 op de driesprong LA. Gelijk daarna
op de kruising RD (Parkstraat), aan het einde RA en je ziet
schuin links voor je het station.
Kaart op volgende bladzijde!
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