
De hoofdstad van Friesland is een stad met vele namen: Leeuwarden, Liwwadden, Leewadden,

Ljouwert, Luwt en Lintwarde, om er maar een paar te noemen. Het historische centrum van

Leeuwarden was tot 2018 nog een van de best bewaarde geheimen van Noord-Nederland. Een

toren die schever staat dan die van Pisa, het Stadhouderlijk Hof met een rijk Oranje-Nassau

verleden of de geboortehuizen van Mata Hari en de beroemde graficus M.C. Escher. Tijdens

deze tweedaagse citytrip dwalen we door de straten en grachten van deze hofstad en

verkennen we de geheimen van de recente Culturele Hoofdstad van Europa (2018).

CITYTRIP LEEUWARDEN
Duur: 2 dagen

Eenmaal aangekomen in Leeuwarden beginnen we met

een praamvaart door de prachtige grachten van de

Leeuwarder binnenstad. Van 1584 tot 1747 was

Leeuwarden de residentie van de Oranje-Nassaus, de

voorzaten van ons huidige koningshuis. Dat zie je

vandaag de dag nog steeds terug in de stad. Zo telt

Leeuwarden rond 800 monumenten waar we een flink

aantal vanuit de praam al kunnen bewonderen.

Na de praamvaart gaan we op weg naar het

Fries Museum, dat sinds 2013 in het centrum

van de stad staat. Het museum heeft vaste

en wisselende tentoonstellingen, en kreeg

met exposities als M.C. Escher en Mata Hari

internationale bekendheid. Voor groepen zijn

rondleidingen mogelijk, ook is er een

audioguide. Voor de actuele

tentoonstellingen kijk op onze evenementen

pagina.

Dag 1 

Hierna gaat het bezoek verder naar de scheve èn

kromme toren van Leeuwarden, de Oldehove uit 1529,

die met recht het trotse symbool van Leeuwarden

mag worden genoemd. Aan hetzelfde plein staat sinds

2018 het talencentrum OBE Lân fan Taal, een erfenis

van de Europese Culturele Hoofdstad 2018. Hier zijn

wisselende exposities over verschillende onderwerpen

te vinden.  

Oldehoven en OBE

Fries  Museum

Grachtenrondvaart
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Dag 2

Na een uitgebreid ontbijtbuffet begint dag twee van

deze citytrip met een stadswandeling. Dat gebeurt

onder leiding van een speciale stadsgids die ons

afhaalt bij het hotel. Tijdens de rondleiding krijgen 

we verschillende verhalen te horen over de rijke

geschiedenis van Leeuwarden. We ontdekken

bijvoorbeeld het geboortehuis van M.C. Escher, het

woonhuis van Margaretha Zelle alias Mata Hari en

horen het verhaal achter de Oldehove.

Aan het eind van deze drukke dag gaan we

dineren bij restaurant Proefverlof in De

Blokhuispoort, de voormalige gevangenis van

Leeuwarden. Overnachten kunt u in het

prachtige Post-Plaza Hotel & Grand Café,

gevestigd in het voormalige monumentale

postkantoor van Leeuwarden.

Blokhuispoort

De stadswandeling eindigt bij het

Keramiekmuseum Princessehof. Dit museum

is gevestigd in het voormalige paleis van

Marie Louise van Hessen Kassel, bijgenaamd

Marijke Meu. Zij was de moeder van

stadhouder Willem IV. Dit fraaie museum

herbergt verschillende keramiekcollecties uit

de hele wereld en er zijn altijd

spraakmakende wisseltoonstellingen te zien.

Ook hier is een rondleiding mogelijk. Hierna is

er nog voldoende tijd om op eigen

gelegenheid door het historische centrum

van Leeuwarden te struinen of te shoppen bij

een van de vele bijzondere winkeltjes. Hier

eindigt onze tweedaagse citytrip in

Leeuwarden.

Stadsrondleiding

Keramiek Museum


