Shoptocht Assen
Stadswandeling met hoog winkel- en horecagehalte. Vanaf station Assen, 4 km.

Omdat het centrum van Assen, de hoofdstad van de wandel- en fietspadenrijke provincie Drenthe, aan de kleine
kant is, is deze shoptocht ook niet zo lang. Dat geeft je volop de gelegenheid lekker de tijd te nemen om op je
gemakkie te winkelen en op één van de vele terrasjes te chillen. Wordt je overvallen door een bui, regelmatig kom
je langs de ingangen van overdekte winkelcentra. Zowel op de heen- als op de terugweg passeer je het Drents
Museum, de moeite waard dit te bezoeken. Hou je van een pannenkoek, dan zit je met deze shoptocht goed: op het
keerpunt van deze korte route tref je bij de haven het Pannenkoekenschip Assen. En hou je daar niet van, onderweg
kom je langs talrijke leuke restaurantjes met gezellige terrasjes, vooral op de Markt. In het begin van deze wandeling
wandel je langs het Jacob Cramerpark en kuier je door de prachtige Gouverneurstuin.
Op de terugweg vergeet je natuurlijk niet Bartje een ferme hand te geven.

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

Deze shoptocht voert je door zoveel mogelijk leuke
winkelstraatjes; zie je onderweg leuke zijstraatjes,
schiet er dan beslist even in!

1. Met je rug naar het spoor staande zie je aan de overkant
van het stations/busplein langs een weg een bos(park) met
daarvoor een dikke haag. Loop daar naartoe en ga strak voor
die haag LA (Overcingellaan), je loopt dan iets verderop langs
het witte landgoedhuisje Overcingel (r) en blijf langs die haag.
Op de hoek van dat parkbos RA (Burg Jollesstraat) en kort
daarna nog een keer RA (Oosterhoutje), je loopt nu aan de
andere kant van dat helaas niet toegankelijke park. Op weer
een hoek van dat park RD (fietspad met trottoir links). Aan het
einde RA en kort daarna RD (Oosterhoutstraat), rechts zie je
het oude ziekenhuis. Aan het einde de Zuidersingel oversteken
en RD via een brugje het park in (rechts zie je gelijk de ingang
naar het Jacob Cramerpark, je kunt er even een kijkje nemen).
Kort daarna LA, via een brugje de Gouverneurstuin in en gelijk
na dat brugje LA, volg het pad met een rechterbocht.

3. Voor het volgende grotere plein gelijk LA, je loopt dan strak
langs de HEMA en daarna RD een deels overdekte winkelstraat in (Mercurius). Aan het einde van deze shopstreet op het
Ceresplein RA en volg wat verderop de rechterbocht (in die
bocht zie je links de ingang naar winkelcentrum Triade, je kunt
er even inschieten). Je loopt na die bocht in de Ceresstraat,
voor de ingang van winkelcentrum 't Forum (schiet er even in..)
de linkerbocht volgen en kort daarna RA (Oude Molenstraat).
Op de 1e brede straat (dat is pal tegenover de volgende winkelcentrumingang) LA (Oudestraat). Op de 1e grote kruising RA
(Nieuwe Huizen). Verderop in de flauwe linkerbocht (daar zie je
voor je het flinke terras van de Dames Dijkstra / De Passage)
RA (Gedempte Singel). Kort daarna op het 1e straatje LA
(Singelpassage) en loop dat uit, onderweg kom je nog langs
een klein leuk terrasje.

2. Op kruising met klinkerpad LA en kort daarna op weer een
klinkerpad RA. Aan het einde (daar zie je links een brugje) RA,
wat verderop op de kruising voor een pleintje LA dit park via
een hek verlaten en RD. Aan het einde ook RD en volg aan de
linkerkant van de Brink lopend de ruime flauwe linkerbocht, in
het begin zie je rechts een plantsoen en het Drents Museum
(op de terugweg kom je hier weer langs).
Na het smalle deel met horeca op het pleintje links aanhouden
(Marktstraat, rechts zie je de VVV). Aan het einde op een wat
groter plein met een kort links/rechts-knikje RD (Markt, met aan
beide kanten talrijke horeca/terrassen). Aan het einde (daar zie
je voor je de haven met het Pannenkoekenschip Assen) gelijk
RA (Weiersstraat). Rechts zie je het prachtige Het Pelinckhuis.
Heel kort daarna in de flauwe linkerbocht RA en op het pleintje
RD (Weierspoort).

4. Aan het einde ben je weer op de Brink en ga gelijk LA. Kort
daarna op de zeer ruime driesprong RA, je ziet dan rechts het
plantsoen van de heenweg en loop daar strak langs de voorkant van het oude deel van het Drents Museum. Op de hoek
daarvan LA (Kloosterstraat), rechts is de ingang van het nieuwer deel van dat museum. Aan het einde van de Kloosterstraat
kun je twee dingen doen: gelijk LA en even over de grasberm
lopend het beeld van Bartje bezichtigen (1e brugje linksaf) of
de weg oversteken, LA en bijna gelijk RA de Stationsstraat in.
Ga je Bartje een hand geven, loop dan daarna ook de Stationsstraat in want aan het einde daarvan is het station.

Kaart op volgende bladzijde!

Shoptocht Assen Kaart

Leuke winkelstraten: Marktstraat, Ceresstraat,
Oude Straat, Nieuwe Huizen en Singelpassage
Leuke horecastraten: Brink, Marktstraat, Markt,
Koopmansplein en Nieuwe Huizen-Gedempte Singel
Bezienswaardigheden: Jacob Cramerpark, Gouverneurstuin, Brink, Markt, Drents Museum en Bartje
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Klik op de plaatjes hierboven voor betreffende websites!

