
Dagje Leeuwarden
Culturele Hoofdstad van Europa

Een dag naar de Culturele Hoofdstad van Europa: we 
heten je van harte welkom. Er valt van alles te doen 
en te ontdekken in Leeuwarden. Als je voor het eerst 
de stad bezoekt dan kan het lastig zijn om de juiste  
plekken te vinden, daarom hebben wij een aantal  
activiteiten voor je op een rijtje gezet.

In het centrum van Leeuwarden is alles op loopafstand. 
Een stadswandeling is daarom de ultieme manier om de 
stad te verkennen. Onderweg is er veel te beleven: loop 
langs de grachten, spot Friese gedichten op tegels en  
vergeet niet op de foto te gaan met De Oldehove: een toren  
die nog schever staat dan de Toren van Pisa. Bang om de 
weg kwijt te raken? Kom dan naar het VVV kantoor (zie 
kaart op de volgende pagina). Hier weten de medewerkers 
alles over de vele looproutes en vertrekt er regelmatig een 
gids die je graag meeneemt op ontdekkingstocht.
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1 | Fontein 'Love', Waterpanorama  
     en Publiekscenter LF2018
2 | Abe Bonnema Experience
3 | Virtual Reality Experiences
4 | Fries Museum
5 | VHDG
6 | Obe en Lân fan taal
7 | Oldehove en de schatkamer van      
     de Friese cultuur
8 | Keramiekmuseum Princessehof
9 | Grote Grutto Theater
10 | Honeysuckle Blue(s) Garden



Wanneer je op het Stationsplein van Leeuwarden staat 
zijn ze niet te missen. Pal tegenover het station staan twee 
bijzondere beelden die door een twee meter hoge mist-
wolk omgeven worden. De fontein Love van de Spaanse  
kunstenaar Jaume Plensa is een rustgevend middel-
punt op een drukke plek waar veel mensen Leeuwarden  
binnen komen. Love is onderdeel van het project 11Foun-
tains. Dankzij dit project staan er elf fonteinen in de  
provincie en is Fryslân een Elfstedentocht rijker.  

Direct achter de fontein bevindt zich de Stadsoase met 
hierin het LF2018-publiekscentrum. De prachtige binnen-
tuin van het voormalig Aegon-gebouw is na tientallen  
jaren weer onderdeel van de binnenstad. Een gloed-
nieuw stadspark inclusief kunstwerk Kerend Tij: Water-

panorama, een onderdeel van het project Sense of Place, 
waar de Waddenzee je omringt. Het geluidskunstwerk  
van Tristan Visser maakt de ervaring compleet.
In de Stadsoase kom je overigens niet alleen voor het 
panorama en alle informatie over Leeuwarden-Fryslân 
2018. Het is een podium voor nieuwe muziek, voor theater,  
voor het verhaal achter het nieuws en voor kunst. Er 
wordt gewerkt, gemaakt en gedeeld. Kom je ook langs?

1 | Fontein 'Love',  
     Waterpanorama en  
     Publiekscenter LF2018
     Open: dagelijks, Adres: Stationsplein 4
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https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/eleven-fountains


2 | Abe Bonnema Experience
     Open: iedere zaterdag van 10:30 tot 15:00 uur

     Adres: Sophialaan 50 (Achmeatoren)

Bovenin de Achmeatoren, het hoogste gebouw van 
Fryslân, in hartje Leeuwarden zie je de Culturele Hoofd-
stad aan je voeten liggen. Op heldere dagen kun je zelfs 
de Waddeneilanden zien. Iedere zaterdag kun je hier de 
Abe Bonnema Experience beleven. Laat je op 115 meter 
hoogte verrassen door de tentoonstelling over het werk 
van de Friese architect. De Abe Bonnema Experience 
is een unieke combinatie van uitzicht, ruimtebeleving,  
expositie en interactie. 

3 | Virtual Reality Experiences
     Open: di-zo t/m 1 sept van 16:00 tot 20:00 uur

     Adres:  Willemskade 71

In de gracht naast de Achmeatoren ligt het Theater-
schip. Hier kun je door middel van een VR experience de 
rijke culturele historie van Fryslân op unieke wijze ont-
dekken. Beleef een spannend avontuur als spion Mata 
Hari, beklim de Achmeatoren, vecht als Grutte Pier  
tegen de Hollanders of schilder prachtige tekeningen 
net als Escher. Voor welke experience kies jij? De boot 
heeft ook een café en een terras op het dek. Heerlijk om 
even bij te komen van jouw VR avontuur.

https://www.friesland.nl/nl/culturele-hoofdstad/programma/eleven-fountains
https://www.friesland.nl/nl/agenda/4026895056/friese-virtual-reality-experiences-1


Het Wilhelminaplein is met haar 
gezellige terrasjes één van de 
hotspots van Leeuwarden. Hier 
vonden de opening van Leeuw-
arden-Fryslân 2018, het slotstuk 
van The Passion en nog andere 
grootse evenementen plaats. 
Aan dit plein bevindt zich het 
Fries Museum waar momenteel 

4 | Fries Museum
         Escher op Reis

Open: di-zo van 10:00 tot 17:00 uur

Adres: Wilhelminaplein 92

de indrukwekkende tentoon-
stelling Escher op Reis te zien is. 
Ontdek waar de in Leeuwarden 
geboren M.C. Escher zijn inspi-
ratie vandaan haalde en hoe 
hij zich ontwikkelde tot wereld-
beroemd kunstenaar. Wil je deze  
hoog aangeschreven en vaak uit-
verkochte expositie bezoeken?  

Bestel je kaarten dan vooraf-
gaand aan jouw bezoek zodat 
je verzekerd bent van toegang.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:  
ING en De Haan Advocaten & Notarissen

M.C. Escher’s “Dag en Nacht” (1938)  
© the M.C. Escher Company B.V. All rights reserved.  
www.mcescher.com

https://www.friesland.nl/nl/agenda/2615019514/escher-op-reis


5 | VHDG
     Open: wo-zo van 12.00 tot 17.00 uur

     Adres: Haniasteeg 5

 
Een hoge drempel die symbolisch stuk wordt geslagen. 
Zó. De openingshandeling van de projectruimte van 
Voorheen de Gemeente (VHDG) is duidelijk. Zonder 
high brow obstakels krijg je er toegang tot interna-
tionale kunst en verrassende ervaringen. Doe jezelf een 
plezier: loop de Leeuwarder Haniasteeg door, recht op 
VHDG af. De steeg vol creatieve studenten en graffiti 
heeft op iedereen effect: je komt er verbaasd, geraakt 
of verwonderd weer uit. 

6 | Obe en Lân fan taal
      Open: ma-wo van 10.00 tot 18.00 uur, do-zo van 

            10.00 tot 21.00 uur

      Adres: Heer Ivostraatje 1

Via de Kleine Kerkstraat, verkozen tot leukste winkel-
straat van Nederland in 2010 en 2012, kom je uit op het 
Oldehoofsterkerkhof. Hier vind je het het interactieve 
taalbelevingscentrum Obe, onderdeel van Lân fan taal. 
Je wordt hier welkom geheten als nieuwe ‘inwoner’ en 
kunt (speels) aan het werk met taal. Ervaar de kunst-
installatie van Tim Etchells en ontdek wat er verder  
allemaal te doen is op taalkundig gebied. 

Ook het stadspark van Leeuwarden, de Prinsentuin, 
staat in het teken van taal. Het park ligt op een steen-
worp afstand van het Oldehoofsterkerkhof. Midden in 
de Prinsentuin bevindt zich de Taletún (Talentuin). Een 
heerlijke taal-ontdekplek voor jong en oud met twee 
tijdelijke paviljoens: MeM Livingroom of Languages en 
Paviljoen Liwwadders. 

© Ossip van Duivenbode

https://www.friesland.nl/nl/agenda/4007515555/vhdg-presentatieplek
https://www.friesland.nl/nl/agenda/4075658914/bezoekerscentrum-obe


7 | Oldehove en de  
     schatkamer van de  
     Friese cultuur
     Open: ma-vr van 10.00 tot 22.00 uur, za van 10.00 tot 21.00 

           uur, zo van 10.00 tot 18.00 uur

     Adres: Boterhoek 1

Misschien wel het meest iconische beeld van Leeuwarden: 
de Oldehove. Deze toren is nog schever dan de Toren van 
Pisa. Gelukkig is de Oldehove nooit omgevallen en kun 
je de toren nog altijd beklimmen. Vanaf het dak, op 39  
meter hoogte, heb je een geweldig uitzicht over de Cultu-
rele Hoofdstad van Europa.
‘The place to be’ voor elke cultuur- en literatuur geïnteres-
seerde is Tresoar, de moderne bewaarplaats en schat kamer 
van de Friese historie. Je kunt er in 2018 kennismaken met 
de rijke Friese cultuur: van Middeleeuwse handschriften in 
de kluis, via unieke exposities, naar historische en nieuwe 
filmprojecten. Hier vind je onder andere de huwelijksakte 
van Rembrandt, het oudste geschreven boek van Fryslân 
en de mooie manuscriptkaart van De Slachte. Je vindt  
Tresoar schuin tegenover de Oldehove.

© IMAZZO



8 | Keramiekmuseum  
     Princessehof
     Made in Holland – 400 jaar wereldmerk

     Open: di-zo van 11.00 tot 17.00 uur

     Adres: Grote Kerkstraat 9

Nederlandse keramiek is al eeuwen wereldberoemd. 
Tentoonstelling Made in Holland, in het voormalige 
stadspaleis Princessehof, onderzoekt de ontwikkeling en 
verspreiding van keramische technieken, stijlen en pro-
ducten. Wist je bijvoorbeeld dat de Delfts Blauwe stijl is 
ontstaan door het imiteren van Chinees keramiek? De 
VOC introduceerde het blauw-witte porselein in Neder-
land. De kwaliteit van deze imitaties waren zo hoog, dat 
ze volop werden geëxporteerd. 
Bezoek ook Tattoo & Ceramics, een tentoonstelling 
in het keramiekmuseum die deze twee eeuwenoude  
ambachten bij elkaar brengt.
 

9 | Grote Grutto Theater
     Open: dagelijks t/m 2 sept van 10.00 tot 17.00 uur

     Adres:  Schoenmakersperk 2

In het Fries Natuurmuseum bezoek je het Grote Grutto 
Theater. Ga mee in de wereld van onze nationale vogel, 
de grutto. Je kruipt in zijn huid en ziet de wereld door 
zijn ogen. In verschillende kleine ruimtes worden je zin-
tuigen op de proef gesteld en zorgen samen voor een 
Grote Grutto beleving. Zo vlieg je mee van Noord-Afrika 
naar Fryslân en weer terug. Neem de kinderen mee op 
deze reis en geef ze een beleving die ze niet snel zullen 
vergeten.

ben je nou
e emaal lh

bes eav ld!n !

het
grote
grutto
theater

https://www.friesland.nl/nl/agenda/1129138357/migrating-ceramics 
https://www.friesland.nl/nl/agenda/3899783158/het-grote-grutto-theater


10 | Honeysuckle Blue(s)
       Garden
       Open: dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur

       Adres: Blokhuisplein 40

De Blokhuispoort in Leeuwarden was tot 2008 een ge-
vangenis. Na de sluiting van de gevangenis is het pand 
omgedoopt tot het culturele hart van Leeuwarden. Je 
vindt hier verschillende (eet)cafés, een poppodium, 
een platenperserij, een hostel, een bibliotheek en nog 

veel meer. Helemaal achterin de Blokhuispoort ligt een 
speciaal aangelegde tuin: Honeysuckle Blue(s) Garden.  
Het is geen standaard perkje, maar een verfgewassen-
tuin. Kunstenares Claudy Jongstra gebruikt de Honey-
suckle Blue(s) tuin als pleidooi voor het behoud van 
biodiversiteit en van natuurlijk en cultureel erfgoed. De 
verf gewassentuin toont niet alleen de schoonheid van 
planten als brandnetel, walnoot en uien, maar ook de 
kracht van de kleuren die zij produceren wanneer ze in 
natuurlijke verfstoffen zijn getransformeerd.

https://www.friesland.nl/nl/agenda/3484067035/honeysuckle-blue-s-garden


Meer informatie?
Leeuwarden-Fryslân 2018
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
+31 (0) 58 751 2018
info@2018.nl

Plan je graag een paar 
dagen extra?
Kijk voor alle informatie op 
2018.nl/plannen

Net buiten de stad:

Park Vijversburg
Open: dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur

Adres: Swarteweisein 2, 9255 JB Tietjerk

Wie de stad even wil ontvluchten en de rust 
op wil zoeken kan vlak buiten Leeuwarden  
terecht bij natuur- en cultuurplek Park Vijvers-
burg. Het park stamt uit de 19de eeuw maar 
heeft recent een moderne facelift gekregen. 
Je kunt hier heerlijk wandelen over de vele 
slingerpaadjes en genieten van Villa Vijvers-
burg, de grot, kluizenaarshut, oranjerie met 
een cactusverzameling, volière en de collectie 
beeldende kunst.

https://goo.gl/maps/XWeUudzQFtC2
https://goo.gl/maps/XWeUudzQFtC2
Tel:0587512018
mailto:info%402018.nl?subject=
http://2018.nl/plannen
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