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Singelgracht, Dokkumer Ee, Rengerspark en Leeuwarderbos
We maken een verrassende wandeling in de culturele hoofdstad van Europa, met nadruk
op een verkenning van de groene gangen in en aan de rand van de stad. Maar voordat
we de rust van de groenstroken langs het water opzoeken, storten we ons eerst even in
de drukte en de gezelligheid van het centrum. In de 16e eeuw werd Leeuwarden een
vestingstad, waarvan niet veel meer over is. Maar nog wel de stadsgracht die we volgen
tot aan de Noorderbrug. Dan volgt de route een flink stuk de Dokkumer Ee, bekend van
de Elfstedentocht. En hoe verder we de stad uitgaan, hoe spannender het wordt. Ter
hoogte van het dorp Snakkeburen aan de overkant van het water lopen we over een smal
voetpad langs de Ee zo de Friese plattelandsidylle binnen. Maar dat is een vergissing,
want we gaan het bos in. Aan de noordkant van de stad ligt het Leeuwarderbos dat
helemaal nog niet zo oud is, maar toch volwassen genoeg om te bekoren. We zoeken
hier natuurlijk de bosranden op, waar we wel uitzicht hebben over het weidse Friese
platteland. Het bos is geen dicht bos, maar halfopen en doorsneden door sloten en
watergangen. We wandelen veel over gras. Bijzonder is een grafheuvel met zerken
midden in het bos, een relict uit de Westerkerk. Op de terugweg naar het centrum gaat de
route door het fraaie Rengerspark, tot ver in de 20e eeuw nog de harde stadsrand. Na de
Noorderbrug lopen we over wandelpaden door parken langs de singelgracht van de oude
vesting terug naar hartje Leeuwarden. Nog even onderdompelen in en genieten van het
stadsgedruis en de vele horeca voordat we teruglopen naar het station.
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Routebeschrijving
1. Vanuit het station weg oversteken en RA. Eerste weg LA. Aan het eind voor water
RA, Willemskade. LA eerste brug over, RD en bij fietswegwijzer 3232/3 voor rotonde RD,
winkelstraat. Nu tussen huisnrs 33 en 31 RA, Ayttasteeg. Aan het eind voor water LA. Op
kruising met Peperstraat RD. Op pleintje De Kelders ook RD, Grote Hoogstraat. Op
volgende kruising RA, Poststraat. Aan het eind schuin R, Minnemastraat en kort daarna
LA langs de gracht richting kerk, Voorstreek. Op kruising met Wortelhaven RD,
Voorstreek vervolgen. Let op, voor huisnr 65 aan je linkerhand naar R oversteken ri.
Centraal Apotheek en links daarvan de Amelandsstraat inlopen.
2. Bij voorrangsweg, Nieuwe Kade, oversteken en schuin R aanhouden naar water. Bij
water LA over klinkers. Je passeert kazerne Prins Frederik aan je linkerhand en vervolg
het klinkerpad met een bocht naar links. RA tussen paaltjes door en op de hoek van het
gebouw meebuigen naar L. Gaat over in asfaltpad, water aan je rechterhand blijven
volgen. Met bocht naar R brug over en omhoog over het dak van parkeergarage. Op het
dak met een bocht naar L volgen. Aan het eind met trappen naar beneden. Daar RA brug
over. Na brug direct RA en bij fietswegwijzer L aanhouden. Zebrapad en fietspad
oversteken, schuin L over stoeptegels en direct R over grindpad. Je komt uit op klinkers.
Hier schuin L ri. nummer 46. Op de hoek LA, verder langs water. Waar je niet verder
kunt, ga je LA. Bij de weg RA . Direct na de Manege RA ri. ophaalbrug. Meebuigen naar
L en water blijven volgen tot Noorderbrug.
3. Hier RA brug over en direct RA, water aan je rechterhand. Nu steeds het water van
de Dokkumer Ee blijven volgen, verderop Camstraburen. Je passeert de Hogeschool en
het karkas van een molen. Doorlopen tot een fietswegwijzer. Hier neem je het middelste
pad onder viaduct door. Daarna opnieuw RD langs water. Aan einde fietspad R
aanhouden over stoeptegelpad langs water. Waar weg naar L draait, hou je R aan over
asfaltpad langs water, Dokkumer Trekweg. Even voor fietspad naar L draait, ga je RA
over wandelpad van betonplaten. Over brug en RD langs water. Dit pad komt uit in de
bocht van asfaltweg. Hier ook RD langs kp 31 (knooppunt wandelnetwerk) verder langs
water.
4. Op driesprong LA, De Boeg. Waar weg naar R draait, schuin L aanhouden, smaller
asfaltpad langs bordje 'Opengesteld'. Voor fietspad naar L draait, het eerste grassige
paadje scherp R. Aan eind op driesprong RA, breder graspad. Bij asfaltweg LA en brug
over. RD en fietspad met bochten blijven volgen. Doorlopen tot stenen brug met houten
leuning aan je linkerhand. Hier LA brug over en R aanhouden, breed graspad. Eerste
smalle bospaadje LA. Kronkelpaadje blijven volgen, 2 x over houten stammetjes heen.
Voor rotonde bij hut RA, smal paadje naar bosrand. Bij bosrand LA over gras. Bij inham
slalommen en bosrand blijven volgen. Verderop nog een keer slalommen en doorlopen
tot metalen hekken voor een weiland. Hier L en R meebuigen langs het bosje. Op de
hoek van het bosje meebuigen naar L. Je volgt de bosrand tot een dam tussen twee
sloten. Na de dam RA over gras langs bosrand, bij houten paal met kleuren. Dit graspad
blijven volgen tot je aan je rechterhand een metalen hek ziet.

5. Daar neem je het graspad na de sloot LA langs houten paal. Je loopt ri. brug. Schuin
R aanhouden naar brug. Brug over en direct RA over gras. Bij eerste sloot LA over gras.
Doorlopen tot je uitkomt voor andere sloot. Hier RA. Je gaat over dam tussen twee sloten
door en direct daarna LA opnieuw over dam tussen sloten door. Je loopt ri. heuveltje en
stenen trappen. Bij bruggetje RD, smaller zandpaadje. (Boven op het plateau zie je een
verzameling grafstenen.) Nu op vijfsprong bij dam RA over dam en RD bos in. Pad
volgen tot wandelsluis. Loop naar fietspad van betonplaten en ga RA. Op kruising met
asfaltweg RD. Nu bij prullenbak eerste schelpenpad LA door bos. Alweer snel op kruising
eerste pad haaks LA door bos. Je neemt eerste pad RA.
6. Bij asfaltpad oversteken en paadje langs bordje 'Opengesteld', sloot aan je
rechterhand. Op splitsing met pad schuin naar R ga je RD en direct daarna meebuigen
naar L en langs sloot blijven lopen. Op kruising met schelpenpad RD brug over en
graspad met bocht naar R volgen. Dit pad met bochten blijven volgen langs plas tot je
niet verder kunt. Daar ga je RA naar fietspad. Op fietspad RA. Brug over en op kruising
bij kp 36 RD en direct daarna op kruising ook RD. Brug over en asfaltfietspad steeds
blijven volgen. Verderop Rengerpsad. Op kruising met asfaltweg RD fietspad vervolgen.
Op volgende kruising ook oversteken (LA voor horeca) en RD fietspad blijven volgen. Dit
fietspad komt uit op ander fietspad. Hier RD onder viaduct door.
7. Op kruising met Ubbo Emmiuslaan RD asfaltpad vervolgen. Brug over en na brug RA,
schelpenpad. Dit pad met ruime bocht blijven volgen. Op kruising voor bankje met
prullenbak RA en kort daarna op kruising RA, asfaltpad. Aan het eind op driesprong RA.
Meebuigen naar L langs hek, aan je rechterhand kerkhof. Even hierna op driesprong RA,
asfaltpad ri. rotonde. Bij en na de rotonde steeds RD en aan het eind RA naar hekken en
Rengerspark uit. Dan LA tot vlak voor rotonde. Hier via zebrapad naar R oversteken en
aan overkant LA. Doorlopen tot Noorderbrug. Oversteken en direct bij kp 4 RA, asfaltpad
langs water aan je rechterhand. Nu blijf je ruim 800 meter steeds zo dicht mogelijk langs
de gracht lopen tot een verkeersweg bij stompe toren.
8. Hier oversteken naar toren. Je loopt langs toren aan je rechterhand. Je komt uit op
groot plein. Schuin R oversteken ri. Brasserie en Stadsherberg. RD langs VVV,
Oldehoofsterkerkhof en al snel RA, Kleine Kerkstraat. Deze blijven volgen tot je uitkomt
bij standbeeld van Vondeling. Hier LA, Nieuwestad. Bij de eerste brug RA, weg
oversteken en schuin R steegje in (Oude Doelesteeg). Op kruising schuin RD langs
monumentaal gebouw. Steeds RD, verderop Prins Hendrikstraat. Je loopt RD tot je weer
uitkomt bij het station.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Station Leeuwarden
Lengte van de wandeling
13 km
Horeca
In het centrum vind je binnen de gracht vele horecagelegenheden. Aan de noordkant is in
de woonwijk een winkelcentrum met horeca.
Afkortingen: RA=rechtsaf LA=linksaf L=links R=rechts RD=rechtdoor ri.=richting

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-leeuwarden-stadse-tochten/17653/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze
wandeling; opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op
info@wolfswandelplan.nl welkom.

Rob Wolfs. Dwalen door Drenthe. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-43-8. Voor wie goed
tegen de eenzaamheid kan, is dit de juiste wandelgids. Omdat Drenthe als één van de
laatste provincies tot ontwikkeling is gekomen is de provincie open en leeg gebleven. In
deze wandelgids beschrijft Rob Wolfs zeventien wandelingen waarin hij bewust de stille
plekken van Drenthe heeft opgezocht. Maar Drenthe is meer: er is een lange en rijke
archeologische en cultuurhistorische geschiedenis. U komt hunebedden tegen, mooie
oude esdorpen, veenkoloniale overblijfselen en wandelt langs de mooie oude gebouwen
van de Maatschappij voor Weldadigheid. De gids is verkrijgbaar via de
(internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

