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Hou van Holland

Wereldstad 
in Friesland 

Als culturele hoofdstad van Europa zet Leeuwarden 
zichzelf dit jaar met een grote rode stip op de kaart. 

Maar in de Friese hoofdstad weten ze natuurlijk al jaren 
dat Ljouwert meer dan de moeite waard is. Twaalf 

maanden lang culturele activiteiten in de breedste zin 
van het woord: op naar het hoge noorden!

Het Friese nachtleven
Ook als de lichten aan gaan ben je in Leeuwarden 
op je plek. Het centrum telt talloze gezellige cafés 
en restaurants, en je vindt er cultuur- en poppodia 
als Asteriks en Neushoorn. Vooral in de buurt van 
de Waag is het op vrijdag en zaterdag een gezellige 
boel. Vergeet dan ook niet om een glaasje van het 
beroemdste plaatselijke drankje achterover te 
slaan: Boomsma Berenburger kruidenbitter.  
De Boomsma Distilleerderij is tegenwoordig  
een museum en heeft ook een leuk proeflokaal. 

Italië in het Noorden
Wil je nog altijd eens een selfie nemen bij 
een scheve toren? Dan hoef je niet naar Pisa. 
Leeuwarden heeft namelijk de Oldehove,  
een kerktoren die door de drassige Friese 
grond al vrij snel wegzakte. Hij staat zelfs 
nog schever dan zijn Italiaanse evenknie.  
Er bestaan mooie verhalen over deze  
blikvanger, en boven heb je een prachtig 
uitzicht over de hele stad. Het centrum  
van Leeuwarden is één groot monument – 
net als Rome dus, maar dan anders. En de 
shoppers kunnen hun lol op in de Kleine 
Kerkstraat en de Nieuwestad. Die hebben 
misschien niet de allure van de Milanese  
Galleria Vittorio Emanuele II, maar hé,  
het is er wel een stuk gezelliger! 
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Bezoek een bierkelder. Aan  
de kades van de grachten 
werden vroeger vaten met bier 
aangeleverd en opgeslagen  
in kelders. Een aantal van die 
kelders zijn tegenwoordig 
horecagelegenheden, waar  
je de biertjes gezellig mag 
opdrinken. Bijvoorbeeld bij het 
Naauw, midden in het centrum. 
Proost, of zoals de Friezen 
zeggen: tsjoch!

Ga naar het Fries Museum.  
Een perfecte plek voor wie 
meer te weten wil komen over 
de Friezen en hun bijzondere 
geschiedenis. Tot 2 april wordt 
er een tentoonstelling gehouden 
over de wereldberoemde  
spionne Mata Hari (ook uit 
Leeuwarden!).

Ga praamvaren op de  
grachten. Friesland is een van 
de waterrijkste provincies van 
Nederland, met al zijn plassen, 
sloten en grachten. Als je er 
niet op kunt schaatsen, kun je 
er nog altijd op uit met een 
praam, een bootje met platte 
bodem. Daarmee kun je ook  
in ondiep water varen. 

3x Doen

Giet it oan?
Leeuwarden is traditioneel de start- en finishplaats van de 
legendarische Elfstedentocht, wat de stad tot een heiligdom 
maakt voor schaatsliefhebbers van over de hele wereld. Met 
een beetje geluk kun je in deze tijd van het jaar de ijzers onder- 
binden en over de grachten schaatsen. Of wordt het nog mooier 
en kunnen we de complete Tocht der Tochten rijden? 
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Fonteinentocht 
in Friesland
Bij een culturele hoofdstad horen  
nieuwe kunstwerken. Daarom heeft 
Leeuwarden de Spaanse kunstenaar 
Jaume Plensa ingehuurd voor het  
ontwerpen van Love: een zeven meter 
hoge mistfontein in de vorm van twee 
kinderhoofdjes. Niet alleen hier, maar  
in alle elf steden van de Elfstedentocht 
komen splinternieuwe fonteinen van 
internationale ontwerpers. Dus als je tijd 
hebt voor een roadtrip, dit is je kans!
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Wist je dat...
● Inwoners van Leeuwarden worden ook wel  
Galgelappen genoemd.
● Sanne Wevers, Tjitske Reidinga, Jan Jaap van der Wal en 
Wilfred Genee zijn allemaal geboren in Leeuwarden.
● De veemarkt van Leeuwarden is de grootste van Nederland.
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