REIZEN

Leeuwarden
Bij een stedentrip binnen de landsgrenzen is
Leeuwarden waarschijnlijk niet de eerste
bestemming die je te binnen schiet. Jammer,
want de Friese hoofdstad heeft veel te bieden.
Een rondje langs de highlights van Ljouwert.

Waarom Leeuwarden?
Omdat Friezen slow living tot kunst hebben
verheven. Die rustige, vrije manier van

S T R E E T A R T T O U R D O O R D E S TA D

leven, het rijke culturele aanbod en het
onderscheidende landschap waren voor
reisgids Lonely planet reden om de provincie

G A AT H E T Z I E N

natuurgebied langs het riviertje

in de top drie van Europese onontdekte

Blokhuispoort Willem Holleeder

de Potmarge. Gevaren worden

bestemmingen te zetten. En in 2018 werd

zat er een blauwe maandag en

kan ook. Een rondvaart boek je

Leeuwarden uitgeroepen tot Culturele

ook Klaas Bruinsma was een van

van april tot oktober bij Stichting

Hoofdstad van Europa. Hoogste tijd dus voor

de beruchte criminelen die ooit in

Praamvaren.

een stedentripje naar het noorden.

de Blokhuispoort achter de tralies

GREENJOY.NL, PRAAMVARENLEEUWARDEN.NL

zaten. Nadat de deuren van de

Wat is er zo bijzonder aan

gevangenis sloten, werd het

Met een local op pad Als iemand

omgetoverd tot culturele hub met

enthousiast over Leeuwarden

Met z’n grachten, herenhuizen, monumenten

onder andere een bibliotheek,

kan vertellen, is het Henk Leutscher

en musea wordt Leeuwarden ook wel Klein

een hostel en twee restaurants.

van A guide to Leeuwarden wel.

Maar oud-bewaarder Horst Schulz

Hij organiseert openbare

neemt je met bijzondere verhalen

stadswandelingen (waarbij je na

en anekdotes terug in de tijd

afloop zelf bepaalt wat je betaalt)

Leeuwarden?

Amsterdam genoemd. Alleen word je hier niet
onder de voet gelopen door de hordes
toeristen waar onze hoofdstad mee wordt
overspoeld. In de zomer is het lekker toeven

én leidt je rond in cellen

maar je kunt – nog leuker – ook

op een van de terrassen langs de grachten.

en kerkers waarvan je de rillingen

een privétour boeken zoals

En in de winter staat de stad voor warmte en

op de rug zult krijgen.

de Mata Hari Tour, de Friese

BLOKHUISPOORT.FRL

Verhalen-tour óf de Street Art

gezelligheid in de drukke cafés, bij theater-

Tour waarbij je de stad en haar

voorstellingen en op winterfestivals.
Boomsma Museum Een bezoek

verhalen leert kennen aan de

Hoe zijn de Leeuwarders?

aan Friesland is eigenlijk niet

hand van de mooiste graffiti,

Prijs je een Leeuwarder om z’n prachtige stad,

compleet zonder dat je een

oude muurreclames en

glaasje Oud-Friesche

muurschilderingen.

‘it koe minder’ (het kan slechter) of ‘it kin nog

Beerenburger hebt geproefd. In

AGUIDETOLEEUWARDEN.NL

wol wut worde’ (het wordt misschien nog wel

het Boomsma Beerenburger

wat) krijgt. Het moge duidelijk zijn: smooth talk

Museum kom je alles te weten over

is aan de Liwwadders niet besteed. Maar de

dit inmiddels 135 jaar oude

dan is de kans groot dat je een antwoord als

rauwe manier van uitdrukken, betekent niet

karakteristieke kruidenbittertje én

dat ze niet trots zijn. Kijk bijvoorbeeld maar

kun je terecht voor een proeverij.

naar De Oldehove, de landmark van

BOOMSMA.FRL

Leeuwarden. Deze kerktoren had oorspronkelijk dik honderdtwintig meter hoog moeten

Bootje varen Maak een

worden, maar al na tien meter zakte ie scheef.

rondje door de grachten in een

Hoewel de 39 meter hoge Toren van Pisa van

elektronisch sloepje en je ontdekt

het Noorden dus eigenlijk een faliekante

dingen in het historische centrum

mislukking is, is het vandaag de dag de trots

die je anders nooit zult zien. Even

van de karakteristieke Leeuwarders. Of zoals

de drukte ontvluchten? Vaar

ze het zelf zeggen: ‘A’k de Oldehove niet siën

dan vanaf het stadstrand naar

ken, dan foël ik my onwennich’.

beneden richting het waterrijke

VA R E N M E T
G R E E N J OY
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P R O E F V E R LO F

SHOPPEN
De Kleine Kerkstraat werd in 2010

Dr. Watson De lekkerste cocktails

én 2013 uitgeroepen tot leukste

drink je bij deze speakeasy bar. De

winkelstraat van Nederland. In dit

‘secret bar’ is opgetrokken in

gezellige straatje vind je meer dan

typische jarentwintigstijl en huist in

dertig speciaalzaken. Zo kunnen

de kelder van een ‘dokterspraktijk’

zoetekauwen bij Broadsje en

aan de Eewal.

Bakkerij Salverda hun hart

DRWATSON.FRL

ophalen bij typisch Friese
SEMS

lekkernijen als Fryske dúmkes

Markies Bier is een serieuze zaak in

(anijskoekjes in vorm van een

Leeuwarden; in 1487 was er zelfs

duim) en mierzoete sûkerbôle.

een heuse bieroproer. Bij biercafé

Even verderop vind je bij de

Markies is de keuze reuze. Het

Zuivelhoeve en House of Taste

ROAST

S J O D DY

vriendelijke personeel maakt je

hartige specialiteiten zoals Fryske

A A N TA F E L

Wannee Gezellig, open en licht

wegwijs bij de keuze uit meer dan

buorkerij tsiis (kaas met kruidnagel)

Proefverlof Biologisch, duurzaam

restaurant waar meesterkok Albert

250 speciaalbieren. Kun je wel

en droege woarst (Friese worst).

en lokaal staan hoog in het

Kooy samen met een groep

tegen een stootje? Probeer dan

vaandel bij de drie keukens van

enthousiaste leerlingen een

vooral ook het huisbier, Grutte Pier,

House of Colour Op zoek naar

chef-kok Willem Schaafsma, die

innovatieve, biologische kaart

een Fries Helden Stout met

een cadeautje of gewoon iets

behalve bij Drink & Eetlokaal

gebaseerd op Dutch Cuisine

Beerenburger.

leuks voor jezelf: in deze knusse

Proefverlof ook de pannen op het

presenteert. Het menu, waarbij

DE-MARKIES.NL

woon- en cadeauwinkel in hartje

vuur heeft bij fine dining restaurant

groenten centraal staan en vlees

stad ga je altijd met iets bijzonders

Eindeloos en eetcafé De Bak.

of vis dient als garnituur, wisselt

Spoek Supergezellig muziekcafé

de deur uit. Je vindt er behalve

Schaafsma hanteert het ‘van kop

maandelijks.

waar de muren zijn versierd met

bijzondere woonaccessoires ook

tot staart’-principe en kookt

RESTAURANTWANNEE.NL

gitaren en cd-hoezen en je

tassen, sjaals en sieraden.

daarbij de sterren van de hemel.

HOUSEOFCOLOUR.NL

Vegans en vegetariërs: het

Sems wijncafé gastrobar In een

bandjes. Op de drankkaart vind je

5-gangen Groente Menu is om je

karakteristiek pand aan het

maar liefst 85 soorten whisky en 55

vingers bij af te likken.

Gouverneursplein huist gastrobar

soorten speciaalbier.

PROEFVERLOF.FRL

Sems waar je kunt kiezen voor het

CAFEDESPOEK.NL

Leeuwarden
wordt wel Klein
Amsterdam
genoemd,
maar dan zonder
de hordes
toeristen

geregeld kunt genieten van live

menu van de chef of à la carte.
Roast Roast profileert zichzelf als

Aan voor- of hoofdgerechten

W E LT E R U S T E N !

no-nonsense, rauw en puur. Kip

doen ze hier niet, je bestelt

Boutique Hotel Catshuis

aan het spit met een scheut

gewoon alles door elkaar (alle

Funkelnagelneu in een van de

jenever is de specialiteit van het

gerechten zijn € 12,50). Met een

mooiste historische panden in hartje

huis, maar je vindt er voor elk

bijpassende wijn on the side.

centrum. Daar waar eerder een

(budget) wat wils op het menu dat

SEMSLEEUWARDEN.NL

politiebureau, brandweerkazerne

wekelijks verandert.

TEKST HANNEKE SEESING FOTO’S SHUTTERSTOCK

ROASTLEEUWARDEN.NL
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en discotheek huisden, is nu een

PROOST!

superdeluxe boetiekhotel met vijf

SIS Een tropische verrassing in het

kamers verrezen. Boek de

Sjoddy Wijn & Spijslokaal Wining

hoge Noorden. Eigenaresse Siska

Nieuwestad-kamer voor een

en dining doe je bij Sjoddy (van

raakte op Curaçao verslingerd

prachtig uitzicht op de gracht.

het Friese sjoch dy oftewel ‘ik zie

aan batido’s en besloot toen ze na

CATSHUISLEEUWARDEN.NL

je’). Een knus restaurant met op de

acht jaar terugkwam naar

kaart originele, bijzondere

Nederland hier haar eigen fruitbar

Alibi Hostel Een nachtje in de bak?

gerechten (tegen eetcaféprijzen)

te openen. Geniet van een

Alibi Hostel, Leeuwardens eerste en

die je kunt combineren met wijnen

versbereide smoothie, slow juice,

enige hostel, is gevestigd in het

uit alle werelddelen. De meeste

wrap of strijk er neer voor een

voormalige cellencomplex van

wijnen zijn per glas te bestellen.

uitgebreide high tea.

gevangenis Blokhuispoort.

SJODDY.NL

FRUITBARSIS.NL

ALIBIHOSTEL.NL
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