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Groningen is een stad vol energie, 
historie en cultuur. Klaar om ontdekt te 
worden. Zelfs door diegenen die haar al 
aardig kennen. De stad barst namelijk 
van de onontdekte parels: verborgen 
kunst op straat, knusse boetieks en 
kleinschalige kwaliteitsrestaurants. 
Je vindt ze vaak nét even om het hoekje. 

In deze Stadsgids nemen we je mee 
door Groningen. Langs iconische 
hoogtepunten, maar vooral langs de 
ietwat verborgen juweeltjes. Groningers 
die hun hart verpand hebben aan de 
stad, vertellen over hún Groningen en 
de plekken waar zij graag komen.  

Wil je meer van Groningen proeven? 
Loop dan binnen bij de Groningen 
Store (VVV) in het Forum. 

ER GAAT NIETS 
BOVEN GRONINGEN
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Wie Groningen zegt, zegt 
Martinitoren. Maar de stad kent nog 
meer absolute hoogtepunten: van 
de Hoge en Lage der A tot de Grote 
Markt en de Vismarkt. We zetten 
een paar highlights op een rij die je 
eigenlijk niet mag missen. En kijk 
vooral ook even om de hoek. Want 
er is nog zoveel meer te ontdekken.

1. MARTINITOREN
Bliksem, brand en instorting: de 
Martinitoren heeft het allemaal 
overleefd. d’ Olle Grieze is met zijn 
97 meter nog steeds het hoogste 
gebouw van de stad. Bovenop is het 
uitzicht fantastisch. Weer beneden? 
Loop dan nog even binnen bij die 
mooie Martinikerk. Een toegangs
munt voor de toren haal je bij de 
Groningen Store (VVV) in het Forum. 
MARTINIKERKHOF 3 | VISITGRONINGEN.NL/ 
MARTINITOREN

2. HOGE DER A
De oude pakhuizen langs het 
diep verklappen de bedrijvigheid 
van weleer. Schepen voeren 
hier af en aan en je hoorde de 
hele dag ratelende wielen en 
getrappel van paardenhoeven. 
Struinend langs de kades struikel 
je over de monumenten. Alsof 
je een schilderij in stapt. 
VISITGRONINGEN.NL/HOGE-DER-A

HIGHLIGHTS VAN 
HET CENTRUM

https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/prinsentuin-garden
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1194291849/de-stadsschouwburg
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1871979024/provinciehuis-groningen
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/forum-groningen
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2384968479/grid-grafisch-museum
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2176611183/martinitoren
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/4202852276/de-drie-gezusters
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3269654966/st-geertruids-pepergasthuis
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1358765262/sint-anthony-gasthuis
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2522544719/synagoge-folkingestraat
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2243091253/groninger-museum
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3732318353/hoofdstation-groningen
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/4022607485/academiegebouw
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3131923994/universiteitsmuseum
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1519245341/stadhuis-groningen
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3214216691/korenbeurs
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3605317693/het-goudkantoor
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1955328414/der-aa-kerk
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1223247927/vismarkt
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/734769020/heiligen-geest-pelstergasthuis
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/hoge-der-a
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1386058436/noordelijk-scheepvaartmuseum-1
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/373856948/pieternellagasthuis
https://www.visitgroningen.nl/nl/blogs/uitgelicht-de-folkingestraat
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1110503342/noorderlicht-studio-festival-on-tour
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1713532475/openbaar-toilet-erwin-olaf
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2618855917/nieuwe-kerk
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/2176611183/martinitoren
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/hoge-der-a
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3. FORUM GRONINGEN & 
GRONINGEN STORE (VVV)
In het hart van de binnenstad staat 
het markante Forum. Het is een 
ontmoetingsplek voor iedereen 
die nieuwsgierig is naar de wereld 
van nu en de mogelijkheden 
van morgen. Binnen vind je de 
Groningen Store (VVV), Storyworld, 
filmzalen, het Smartlab, horeca, de 
stadsbibliotheek en het hoogste 
dakterras van Groningen.
NIEUWE MARKT 1 | FORUM.NL |  
GRONINGENSTORE.NL

4. GRONINGER HOFJES  
Vroeger boden de hofjes onderdak 
aan armen, weduwen en zieken. 
Tegenwoordig wordt er ‘gewoon’ 
gewoond in deze oases van rust. Bij 
een handvol hofjes kun je zo even 
binnenlopen voor een moment 
van stilte. Sommige bomen in de 
bloemrijke tuinen zijn zo oud, dat 
ze de bewoners van vroeger nog 
hebben meegemaakt. Benieuwd? 
Haal dan een hofjeswandeling 
bij de Groningen Store (VVV).
VISITGRONINGEN.NL/HOFJES

5. HOOFDSTATION
In dit mooiste station van Nederland 
kijk je je ogen uit. Maar vergeet vooral 
niet achterom te kijken als je de hal 
in de richting van het Groninger 
Museum verlaat. De bijzondere gevel 
is, net als de hal, zeker een blik waard.
STATIONSPLEIN 3 | VISITGRONINGEN.NL/
STATIONSHAL

6. VISMARKT
Marktlui roepen hun verkoop
leuzen, terwijl fietsers hun weg 
vinden tussen de voetgangers. 
Mensen kopen hun lunch in de 
oude Korenbeurs of prikken met 
een vorkje in hun kibbeling. In 
de historische panden rond de 
markt heten winkels en horeca je 
welkom onder het toeziend oog 
van Der AaKerk. De Vismarkt is 
op en top stadse bedrijvigheid. 
En dat al eeuwenlang. 
VISITGRONINGEN.NL/VISMARKT 

7. DER AA-KERK 
Rond 1200 staat er kleine kapel 
voor schippers en kooplieden 
aan de oevers van de Aa. Een 
paar eeuwen later is de kapel 
uitgegroeid tot de magnifieke Der 
AaKerk, gebouwd in gotische 
stijl. Tegenwoordig wordt de kerk 
gebruikt voor tentoonstellingen, 
manifestaties en concerten. 
AKERKHOF 2 | DERAAKERKGRONINGEN.NL

8. PROVINCIEHUIS  
Houten luiken, prachtig 
beeldhouw werk en een markante 
ronde toren: het provinciehuis zit 
vol verwijzingen naar de zestiende 
eeuw. Toch is het gebouw nog 
geen honderd jaar oud! Wel 
stokoud is de oude Latijnse school 
aan de Singelstraat met daarin 
de statenzaal. Dat is een van de 
oudste panden van de stad.
MARTINIKERKHOF 12
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“Bliksem, brand 
en instorting: de 
Martinitoren heeft het 
allemaal overleefd.”
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Hoge Der A

https://forum.nl/
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1223247927/vismarkt
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/hofjes
https://www.deraakerkgroningen.nl/
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/stationshal
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/1871979024/provinciehuis-groningen
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9. STADSSCHOUWBURG 
Op de plek van het oude Kruithuis 
van de stad verrijst in 1883 de 
magnifieke Stadsschouwburg. 
Tijdens de bouw was er veel 
te doen over de kosten. Alles 
moest wel zuinig. Maar daar is 
nu weinig meer van te zien. De 
Groninger Schouwburg behoort 
tot de mooiste van Nederland.
TURFSINGEL 86 | SPOTGRONINGEN.NL

10. ACADEMIEGEBOUW 
Het Broerplein is sinds 1614 het 
academisch hart van de stad. 
Eerst zat de universiteit in een 
oud kloostercomplex. Dat maakt 
in 1850 plaats voor een nieuw 
academiegebouw dat in 1906 in 
vlammen opgaat. Het huidige rijk 
gedecoreerde Academiegebouw 
is een prachtig voorbeeld van 
de NoordNederlandse neo
Renaissancestijl, ontworpen door 
Rijksbouwmeester J.A. Vrijman.
BROERSTRAAT 5

11. GRONINGER MUSEUM
Het Groninger Museum staat er 
sinds 1994, maar de opvallende 
architectuur is nog altijd onderwerp 
van discussie. Laat dat kleurrijke 
uiterlijk alvast voldoende aan
leiding zijn voor een bezoek. De 
energie spat hier van de muren. 
De veelzijdige collectie en de 
vernieuwende tentoonstellingen 
maken de ervaring compleet. 
MUSEUMEILAND 1 | GRONINGERMUSEUM.NL

12. NOORDELIJK 
SCHEEPVAARTMUSEUM 
Varen door de geschiedenis. Twee 
historische vijftiendeeeuwse panden 
aan de Brugstraat vormen het decor 
voor de collectie van het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum. Hier ontdek 
je de rijke geschiedenis van de 
NoordNederlandse scheepsbouw. 
BRUGSTRAAT 24 | 
NOORDELIJKSCHEEPVAARTMUSEUM.NL

13. GRID – GRAFISCH MUSEUM 
Bij GRID Grafisch Museum 
komt grafisch erfgoed tot 
leven. Bekijk de drukkerij en 
boekbinderij, ga aan de slag met 
grafisch ontwerp, letterzetten en 
verschillende druktechnieken. 
Doe mee met een workshop 
voor volwassenen of kinderen 
en leer alles over het heden en 
verleden van grafische kunst. 
SINT JANSSTRAAT 2 | GRIDGRONINGEN.NL

14. DE DRIE GEZUSTERS
Als je hier studeert kom je 
ongetwijfeld in de Drie Gezusters. 
Zowel binnen als op het verwarmde 
terras is het mogelijk om te 
genieten van ontbijt, lunch, en 
diner. Of voor een borrel met de 
typisch Groningse eierbal. De 
grootste kroeg van Nederland 
zonder sluitingstijden.
GROTE MARKT 36-39 | DEDRIEGEZUSTERS.NL
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Groninger Museum
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https://www.spotgroningen.nl/
https://www.noordelijkscheepvaartmuseum.nl/nl/
https://www.gridgroningen.nl/
https://www.groningermuseum.nl/
https://www.dedriegezusters.nl/


ROLLINGSTONESGRONINGEN.NL

BOOK YOUR 
TICKET ONLINE
The Rolling Stones – Unzipped is the fi rst international 
exhibition by and about the world-famous rock band. 
Following stints in London, the United States, Australia 
and Asia, the show tours Europe in revamped form in 
2020, starting in Groningen. More than 400 original 
objects from the band’s personal archive provide 
an impressive look behind the scenes. Along with 
instruments, audiovisual material, diaries, posters and 
album covers, there are stage designs, iconic costumes 
and even a reconstruction of the band’s recording 
studio and apartment in Edith Grove in London. 

https://www.groningermuseum.nl/rolling-stones
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Welke plek in de stad kent niemand?
Als ik steden bezoek, hou ik ervan 
om te dwalen. Per kruising bepalen 
welke kant je opgaat. Ook in 
Groningen doe ik dat nog vaak. 
Steeds ontdek ik nieuwe dingen. 
Als je bij de vloeivelden van de 
oude Suikerfabriek bent, sta je 
bijvoorbeeld midden in het bos. 
Het is er ruig en onontgonnen. 
Ook de ‘geheime tuin’ van het 
Pieternellagasthuis is bijzonder. 
Als je de deur door gaat, sta je 
in een andere wereld. Het voelt 
steeds weer als een ontdekking, 
hoe vaak je er ook komt.

Waarom Groningen?
Grappig is dat het beeld dat 
mensen van Groningen hebben 
vaak niet klopt. Dat maakt de 
ontdekking nog groter. Groningen 
is eigen en tegendraads. Een stad 
met oude en hechte banden met 
het buitenland. Dat voel je en 
zie je terug in de architectuur.

Welke winkels zijn een must?
De stad zit vol goede antiquairs en 
leuke eigenzinnige winkels. Je treft 
ze vooral in de kleinere straten. Ik 
kom graag in J&Z Handmade en ik 
hou erg van Reisboekenwinkel De 
Zwerver. Ook de Museumwinkel 
van het Groninger Museum is 
bijzonder. Het verbaasde me niet 
dat ze zijn uitgeroepen tot de beste 
museumwinkel van Nederland. 

Ook leuk zijn de Kaaskop, DAD 
Design Stories en de Russische 
Specialiteitenwinkel Vjatka.

Lekkerste product uit Groningen?
Mosterd van Abraham’s 
Mosterdmakerij in Eenrum; ik 
gebruik het in grote hoeveelheden. 
Het is grover en pittiger dan veel 
andere mosterd. Ook een biertje 
van Baxbier laat ik niet staan. En 
dan de eierbal. Het is misschien niet 
hoogstaand, maar je moet het echt 
proberen als je in Groningen bent. 

Waar vind je rust?
Als je een fietstocht wil maken, ga 
dan naar het Wall House of het 
gebied rond de Noordermolen. 
En als je dan toch aan het fietsen 
bent, rij dan meteen door naar 
de kerk van Garmerwolde. Ik ben 
zelf donateur van de Stichting 
Oude Groninger Kerken. Hier 
begrijp je meteen waarom. 

Wat is het mooiste gebouw 
van de stad?
Veel Groningers zullen de 
Martinitoren noemen. Ik vind ‘m 
niet per se heel erg mooi maar 
de toren geeft wel een gevoel 
van thuis, identiteit en trots. Het 
Academiegebouw staat voor 
Groningen als universiteitsstad. 
Ook van binnen is het de moeite 
waard. Daar heb je ook uitzicht op 
en toegang tot de mooie binnentuin.

Van jongs af aan is Joost 
geïnteresseerd in plattegronden van 
steden en landen. Pakweg vijf jaar 
geleden kwam hij naar Groningen. 
Tijdens zijn studie werd hij verliefd 
op de stad en de provincie. Die 
liefde zit diep. Het maakt dat hij, 
reislustig als hij is, altijd graag weer 
thuiskomt. Het liefst noemt Joost 
zich een Stadjer. Van ons mag hij. 
Je hoeft hier niet geboren te zijn. 
Groninger kun je ook worden.

Waar kom je het liefst?
Op de Vismarkt is het altijd mooi, 
ook als de marktkramen er niet 
staan. Het is de hele sfeer en setting 
die het ‘m doet, met het uitzicht op 
de Korenbeurs en de Der AaKerk 
als kers op de taart. Ook het uitzicht 
op de Hoge en Lage der A vanaf 
de Vissersbrug is prachtig. Het zijn 
misschien de clichéplekken, maar 
dat is niet voor niets.  

Waar ga je graag uit eten?
Ik ga graag naar kleine restaurants 
en eetcafe’s. In De Padang kun je 
bijvoorbeeld erg goed Marokkaans 
eten. De kaart van Mechoui 
staat vol met smaakvolle Noord
Afrikaanse gerechten. En ook Toko 
Semarang mag ik niet vergeten. 
Echt de beste Indonesische 
afhaaltoko van Groningen.

DE STAD 
VAN JOOST
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 WADAPARTJA 

Met recht hoort Wadapartja bij de 
groenste adresjes in Groningen. 
Het is een eigenzinnige plek 
waar je van alles kunt doen 
en beleven; eten, drinken, je 
laten verrassen door de goede 
muzieksmaak van de eigenaars 
of relaxen in de huiskamer. Alles 
in het pand, van de tafels tot aan 
de koffiebonen, is te koop. En dat 
is inderdaad best wel apart, ja. 
GEDEMPTE ZUIDERDIEP 39-41 | 
POTTEBAKKERSRIJGE 21 | WADAPARTJA.NL

 
 CAFÉ2

 DER WITZ
Der Witz is een sfeervol bruin café 
in het hart van Groningen. Overdag 
tref je er winkelend publiek of 
pauzerende studenten. Aan het 
eind van de werkdag wordt het een 
plek voor een borrel. Met elf bieren 
op de tap en zestig op fles mag Der 
Witz zich een biercafé noemen. In 
de zomer is het fijn toeven op het 
grote terras aan de Grote Markt. 
GROTE MARKT 47 | DERWITZ.NL

    

 EETCAFÉ3
 DE PADANG

Is het een echt Marokkaans 
eethuis? Bien sûr! Is het een 
buurtcafé? Ja, ook. Eetcafé De 
Padang is een kroeg waar je naartoe 
gaat voor een borrel, een praatje 
en de krant. Bovendien is het een 
eethuis waar je geniet van Berberse 
gerechten van de grill of uit de 
tajine. Altijd vers, altijd met liefde 
bereid en met plezier geserveerd. 
PADANGSTRAAT 3 | PADANG.CAFE

 
 CAFÉ4

 DE KOFFER
Bierlokaal Café de Koffer is een 
gezellig café aan de rand van 
de binnenstad. Het publiek is 
gevarieerd; van trouwe stamgasten, 
buurtbewoners en (internationale) 
studenten tot bierliefhebbers. 
Dat laatste is niet zo gek want 
De Koffer heeft 375 bieren op de 
kaart staan. Sinds 2010 is Café 
de Koffer lid van de Alliantie van 
BierTapperijen: een vereniging 
van gespecialiseerde cafés op 
het gebied van speciaalbier. 
NIEUWE BLEKERSTRAAT 1 | DEKOFFER.NL

Wadapartja

“Alles in het pand, 
van de tafels tot 
aan de koffiebonen, 
is te koop. En dat 
is inderdaad best 
wel apart, ja.”

UITGELICHT
(NOG MEER) TIPS VAN JOOST

https://wadapartja.nl/
http://www.padang.cafe/
http://www.derwitz.nl/
https://dekoffer.nl/
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 PIETERNELLA-5

 GASTHUIS
Niet alleen in de binnenstad, ook 
de Hortusbuurt zit vol hofjes. Dit 
gasthuis werd in 1877 gesticht door 
Ludewé Vink ter nagedachtenis 
aan haar overleden echtgenoten 
en kinderen. De naam dankt het 
gasthuis aan de kinderen: Pieter 
en Pieternella. Het gasthuis had 
strenge voorwaarden. Bewoners 
moesten een ‘voorbeeldige 
levenswandel’ hebben. Nu is het 
een prachtige groene woonplek 
met een bijzondere geheime tuin.
GROTE LELIESTRAAT 34 | MOGHUL.NL

  

 CAFÉ6
 DE MINNAAR

Café de Minnaar is een intiem café 
in een van de leukste wijken van 
Groningen, de Hortusbuurt. Je kunt 
er genieten van de ontspannen 
en open sfeer, de fijne mensen 
achter de bar, het grote aantal 
bijzondere en leuke mensen die 
dagelijks te gast zijn, en natuurlijk 
van het heerlijke terras onder de 
bomen. Een ontmoetingsplaats 
voor buurtbewoners, studenten, 
docenten en de vele ‘internationals’ 
die Groningen rijk is.  
KLEINE ROZENSTRAAT 64 | DEMINNAAR.NL

 7
 VOILÀ

Met zo’n naam is het vast geen 
verrassing: de keuken is hier Frans. 
Hier dineer je volgens het table 
d’hôte principe. Dat is Frans voor 
een maaltijd die vooral wordt 
bereid met dagverse (h)eerlijke 
streekproducten. Wie moeite 
heeft met kiezen is hier aan het 
juiste adres. De enige optie: een 
vijfgangenverrassingsmenu. 
Met dieetwensen houden ze 
natuurlijk rekening maar voor 
de rest is alles aan de kok.  
W.A. SCHOLTENSTRAAT 39 | 
RESTAURANTVOILA.NL

 8
 DE KAASKOP 

Eerlijk eten, producten uit de regio 
en onverwachte smaakcombinaties. 
De Kaaskop heeft niet alleen 
kaas, maar ook zuivel, noten, 
tapas en diverse wijnen. Een 
echte aanrader is de fonduetas, 
met daarin alle ingrediënten voor 
een smakelijke kaasfondue.  
ZWANESTRAAT 24 | KAASKOPGRONINGEN.NL

De Kaaskop

De Minnaar

“Café de Minnaar is 
een intiem café in 
een van de leukste 
wijken van Groningen, 
de Hortusbuurt.”

https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/373856948/pieternellagasthuis
http://www.restaurantvoila.nl/
https://deminnaar.nl/
http://kaaskopgroningen.nl/
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“een icoon uit  
de internationale 
architectuur ge
schiedenis van de 
hand van architect 
John Hejduk”

 
 REISBOEKWINKEL9

 DE ZWERVER
Bij De Zwerver tref je een enorme 
collectie reisgidsen, wereldbollen 
en land en wereldkaarten. De 
medewerkers zelf zijn – hoe kan 
het ook anders – zeer reislustig. 
Ze helpen je graag. Werken in 
Australië, fietsen in de Rioja, 
wandelen in Ierland, gletsjers 
bestijgen in Patagonië of gewoon 
Groningen ontdekken: er is altijd 
wat over te vertellen. De winkel zelf 
is al een ontdekkingstocht. 
OUDE KIJK IN ’T JATSTRAAT 43 - 45 | 
DEZWERVER.NL

 
 10

 J&Z HANDMADE
Alles is handgemaakt bij J&Z 
Handmade. De woonwinkel staat 
bomvol unieke woonaccessoires 
van hout, ingelegd met glas 
dat met de mond is geblazen. 
Je treft er Oosterse lampen, 
glaskunst, leren tassen, 
zeep, keramiek, mozaïek en 
kelimtapijten. Bij J&Z Handmade 
kun je terecht voor grote en 
kleine cadeaus. Voor iemand 
anders, of gewoon voor jezelf. 
FOLKINGESTRAAT 36 | JZ-HANDMADE.NL

 11
 WALL HOUSE

Utrecht heeft het Rietveldhuis, 
Fayette County heeft Fallingwater 
en Groningen heeft het Wall 
House. Eigenlijk is het gek dat 
hier niet dagelijks drommen 
toeristen voor de deur staan. 
Want zo bijzonder is het huis: 
een icoon uit de internationale 
architectuurgeschiedenis van 
de hand van architect John 
Hejduk. Het Groninger Museum 
zorgt voor de programmering 
in dit bijzondere gebouw. 
A.J. LUTULISTRAAT 17 |  
GRONINGERMUSEUM.NL

          12
 SUIKERTERREIN

Wat over een paar jaar een 
levendige nieuwe woonwijk moet 
zijn, is nu een experimenteerplek 
met (inmiddels) veel groen en 
natuur. Creatieve ondernemers 
krijgen de kans om hun plannen uit 
te voeren op de plek van de oude 
suikerfabriek. EM2 bijvoorbeeld, 
het containerhostel RebelRebel, 
inschuifrestaurant De Wolkenfabriek 
en Paradigm: de beste underground 
club van de Benelux.  
SUIKERLAAN 20 | SUIKERTERREIN.NL
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https://www.dezwerver.nl/
https://www.groningermuseum.nl/
https://jz-handmade.nl/
http://suikerterrein.nl/


+31 (0) 50 3176555     |     martinikerkhof 23     |     hotel@prinsenhof.nl

www.prinsenhof.nl

GRAND CAFÉHOTELRESTAURANT NASSAU

PRINSENHOF 
GRONINGEN

+31 (0) 50 3176555     |     martinikerkhof 23     |     hotel@prinsenhof.nl

www.prinsenhof.nl

GRAND CAFÉ HOTEL RESTAURANT NASSAU

PRINSENHOF 
GRONINGEN

http://prinsenhof.nl/nl/
https://drentsmuseum.nl/
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HORTUSBUURT EN 
EBBINGEKWARTIER 

Aan de overkant van de 
diepenring is de Groninger 
binnenstad groen en rustig. 
De perfecte plek voor een 
wandeling door charmante 
straatjes en het heerlijke 
Noorder plantsoen.
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13. BOEL 
BOEL is de jeudeboulesbar aan 
de rand van het Noorderplantsoen. 
Hier kun je ‘boulen’, borrelen en 
lekker eten. Reserveer je baan, dan 
zorgen zij dat de ballen klaarliggen. 
Balgevoel niet vereist.
NIEUWE EBBINGESTRAAT 163 | 
BOELGRONINGEN.NL

14. EETWINKEL BUURMAN 
EN BUURMAN 
Bij Buurman en Buurman zijn de 
pizza’s heel anders. In de Italiaanse 
houtoven bakken ze ze met verse 
en lokale ingrediënten: van een 
vegan shoarma en een kipputje tot 
de paddopizza.  Een perfecte plek 
voor pizza, pintjes en plezier. 
RODEWEG 6 | FRIESESTRAATWEG 41 | 
BUURMAN-GRONINGEN.NL

15. EETWAAR
Vijf favoriete gerechten van het 
moment, bereid met de mooiste 
producten van het seizoen; dat is 
het idee van Restaurant Eetwaar. 
Eigenaren Pim en Marieke werken 
het liefst met biologische en fair 
trade producten. En ook Groninger 
producten komen veelvuldig 
voorbij op je bord. 
KLEINE LELIESTRAAT 33 | 
RESTAURANTEETWAARGRONINGEN.NL

16. FLORENTIN
Florentin is geïnspireerd op Tel 
Aviv met zijn bruisende sfeer en 
Balaganstijl eten. Het eten, het 
drinken en de vibe komen overeen 
met die van de stad Groningen, zo 
stellen de eigenaren. En dat laten 
ze je proeven in de monumentale 
bedrijfshal van de Oude Gasfabriek.  
LANGESTRAAT 66 |  
FLORENTINGRONINGEN.NL

17. MAHALO
Alles bij Mahalo is huisgemaakt, 
biologisch en volledig plantaardig. 
Hier gaat het om goed eten, 
good vibes en community. 
En dat met uitzicht op het 
prachtige Noorderplantsoen. 
VERLENGDE GRACHTSTRAAT 1 |  
MAHALO.NU

18. TIM TOM
Tim Tom is een vintage concept
store met een Scandinavisch 
tintje. Je vindt er retro artikelen, 
kamerplanten en tweedehands 
design interieurstukken. Van 
zeldzame platenspelers tot frisse 
plantjes en van Scandinavisch 
design tot fijne artprints. 
NIEUWE EBBINGESTRAAT 19 |  
TIM-TOM.NL

“geïnspireerd op  
Tel Aviv met haar 
bruisende sfeer en 
Balaganstijl eten.”
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gerechten. En ik houd heel erg 
van langzaam veel verschillende 
kleine dingen eten met een glas – 
of meerdere glazen – goede wijn. 
Dan is Barrel een hele fijne plek. 

Welke plek in de stad kent niemand 
maar jij wel?
Als kind vond ik het Natuurmuseum 
geweldig. Ik vond het jammer 
toen dat wegging. Later vertelde 
iemand me eens dat er toch nog 
een natuurmuseum in Groningen 
is, gewoon bij iemand thuis, aan 
de Korreweg. Een oude bioloog 
heeft daar een hele verzameling 
uitgestald. Je moet van tevoren 
even bellen en dan geeft hij je een 
rondleiding. Het is echt superleuk. 
– klaasnanninga.nl/natuurmuseum. 

Waarom Groningen?
Ik ben opgegroeid in Groningen 
en dacht altijd dat ik voor m’n 
studie weg zou gaan. Maar nee. 
En tijdens mijn studie dacht ik: als 
ik klaar ben, dan ga ik. Maar ik ben 
er nog steeds. Groningen is een 
hele fijne stad om te wonen. Het is 
gemoedelijk. Mensen zijn relaxed 
en nuchter. En er gebeurt veel 
meer dan menigeen denkt, ook op 
cultureel gebied. Ook fijn is dat alles 
hier niet zo nodig hip hoeft te zijn.

Welke winkels zijn een must?
Er zitten veel leuke winkels in de 
Folkingstraat zoals Antiquariaat Isis 
en Marvari, een winkel vol kleding 
uit India en Nepal. Vanuit mijn liefde 
voor eten en goede wijn ga ik graag 
naar Ariola, Le Souk, De Wilde 
Slager en De Roemer. Ook Toko 
Melati is heel fijn. Zeker omdat ik 
graag Surinaams eten maak. 

Lekkerste product uit Groningen?
Ik wilde de Groninger droge worst 
noemen, maar ik vind eigenlijk de 
Drentse net iets lekkerder.

Waar vind je rust?
Het Stadspark zit vol met bijzondere 
plekken en sferen. Zelf ga ik daar 
graag naar de Heemtuin in de 
noordwesthoek van het park; 
een hele fijne en rustige plek.

Wat is de mooiste plek van de stad?
De Schildersbuurt heeft hele mooie 
stukken, en het Akwartier ook. En 
als ik het geld had, kocht ik een 
huis vlakbij het Noorderplantsoen. 
Aan de Akkerstraat staat een 
huis met een mooie erker waar 
de zon prachtig invalt. Daar 
zou ik wel willen wonen.

Fareeda is chefkok bij Achterwerk. 
Ze zette de vegan fine cuisine in 
Groningen op de kaart. Koken 
leerde ze zichzelf. Met hulp van 
anderen, dat wel. Ze groeide op 
in Groningen en studeerde er 
Nederlandse Taal en Cultuur. 
Naast haar werk als chefkok 
ontwikkelt ze gezonde snacks, 
geeft ze workshops en werkt ze 
aan een kookboek. Niet voor niets 
dat haar stad vol zit met bars, 
restaurants, wijnwinkels en cultuur. 

Waar kom je het liefst?
Ik wandel graag in de buurtjes 
rond het Noorderplantsoen. Zeker 
als het in het voorjaar weer groen 
begint te worden. Verder zijn het 
toch vooral horecaplekken waar ik 
graag kom. Pernikkel bijvoorbeeld 
en Bellami’s. ’s Avonds is Club 
OOST een geweldige plek. En als 
je tijd hebt, ga dan eens naar een 
voorstelling van het NNT, Club 
Guy & Roni of een NITEavond. 

Waar ga je graag uit eten?
Groningen is de laatste jaren echt 
gegroeid op culinair vlak. Op veel 
plekken kun je goed uit eten. 
Bij Vive la Vie bijvoorbeeld. Je 
wordt daar altijd verrast met leuke 
smaakcombinaties en bijzondere 

DE STAD 
VAN FAREEDA



26 27

 19
 CLUB OOST

Elke vrijdag en zaterdagavond 
(en nacht) komt OOST tot leven. 
Weg van de grote massa, terug 
naar persoonlijk contact en 
goede muziek. OOST is een 
intieme nachtclub die een podium 
biedt aan aansprekende lokale 
en internationale artiesten uit 
de dance scene. Dat het geen 
gewone nachtclub is blijkt wel 
uit de OOST Discours avonden. 
Dan groeit OOST uit tot een 
plek voor publiek debat.
OOSTERSTRAAT 13A | KOMOOST.NL

 20
 DE WILDE SLAGER

De Wilde Slager is een winkel, 
keuken, slagerij, proeflokaal en 
school in één. De enige plek in 
Groningen waar je wild kunt kopen, 
bereiden, voelen, ontdekken, 
aanraken, ruiken en proeven. Hier 
kun je terecht voor duurzaam wild 
uit Nederland en Duitsland, maar 
vooral uit Groningen, Friesland 
en Drenthe. Met De Wilde Slager 
wil eigenaar David Rutgers wild 
toegankelijk maken voor iedereen. 
NIEUWE KERKHOF 10 | DEWILDESLAGER.NL

 
 SPIJSLOKAAL21

 PERNIKKEL
De naam Pernikkel is afgeleid van 
het Vlaamse woord pernikkelen, 
oftewel: een onweerstaanbare 
drang hebben naar iets. 
Duurzaam, lekker en gezond 
eten bijvoorbeeld. Pernikkel 
heeft een kleine, wekelijks 
wisselende kaart met ontbijt, 
lunch en dinergerechten. De 
chef werkt graag met onbewerkte 
producten, ingrediënten van 
lokale boeren en zo veel mogelijk 
verse seizoensgroenten. 
AWEG 2 | PERNIKKEL.NL

 22
 DE BIOTOOP

De Biotoop is een dorp in een dorp. 
Zeven gebouwen op een terrein 
van acht hectare bieden woon 
en werkruimte aan driehonderd 
mensen in een inspirerende groene 
omgeving. Het voormalig Biologisch 
Centrum van de Rijks universiteit 
biedt nu ruimte voor kunst, 
ambacht en creativiteit. Naast 
tientallen kunstenaars zijn er vele 
bedrijven gevestigd. Vleugel F biedt 
ontmoetingsruimte voor alle groepen.  
KERKLAAN 30, HAREN | BIOTOOP.ORG

Pernikkel

De Wilde Slager

“De enige plek in 
Groningen waar je 
wild kunt kopen, 
bereiden, voelen, 
ontdekken, aanraken, 
ruiken en proeven.”
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 23
 STADSPARK

Het Stadspark is een van de groene 
kroonjuwelen van Groningen. Hier 
komen rijke geschiedenis én een 
bijzondere natuur samen. Het is 
rustiger en véél groter dan het 
Noorderplantsoen. Hier kun je 
wandelen, fietsen en hangen aan 
het water met prachtige uitzichten 
over het park, ontworpen in Engelse 
sferen. De mooie Heemtuin zit in 
de noordwesthoek van het park. 
CONCOURSLAAN | HEEMTUINGRONINGEN.NL

 24
 VERA

Bands en artiesten die later 
wereldberoemd werden stonden 
in Vera op het podium. ‘Veri et 
Recti Amici’ staat er boven de deur 
van het statige pand; ‘Ware en 
Oprechte Vrienden’. Het opschrift 
herinnert aan de gereformeerde 
studentenvereniging die Vera 
honderd jaar geleden was. Bij 
binnenkomst word je overweldigd 
door muren vol posters, krantjes en 
foto’s uit een rijk muziekverleden. 
OOSTERSTRAAT 44 | VERA-GRONINGEN.NL

 25
 LE SOUK

In Le Souk ervaar je de sfeer 
van een Arabische markt in het 
stadshart van Groningen. De 
NoordAfrikaanse bakker en 
kruidenier staat vol lekkernijen uit 
de Maghreb landen, Mediterrane 
delicatessen en talloze hapjes 
uit het MiddenOosten. In deze 
authentieke specialiteitenwinkel 
koop je producten die vrijwel 
nergens anders te vinden zijn. 
Uniek in Groningen en Nederland. 
FOLKINGESTRAAT 21 | WINKELLESOUK.NL

 26
 VIVE LA VIE

Vive la Vie is een gezellig en 
eigentijds restaurant. Hier geniet 
je van een verrassingsmenu 
met de keuze uit vier tot zeven 
gangen. Alle gerechten worden 
ambachtelijk bereid met dagelijks 
verse producten van de hoogste 
kwaliteit. Dagvers en zonder 
kaart dus. De Franse keuken is 
het uitgangspunt. Invloeden 
uit andere landen zorgen voor 
fantastische smaakcombinaties.
OOSTERSTRAAT 39 | VIVELAVIEGRONINGEN.NL

“In Le Souk ervaar 
je de sfeer van een 
Arabische markt 
in het stadshart 
van Groningen.”

Le Souk
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30 31

 27
 ARIOLA

Volgens velen is Ariola de leukste 
eetwinkel van Groningen en 
misschien wel van Nederland. 
Hier ruikt en proeft alles naar 
Italië. Bij Ariola kun je terecht voor 
uiteenlopende delicatessen, van 
emmertjes vol pesto en tapenades 
tot aan gevulde groenten en 
spinazietaartjes. Tussen de middag 
bereidt de Italiaanse winkel een 
lunch van verse pasta of Italiaanse 
bollen met allerlei soorten beleg.
FOLKINGESTRAAT 54

  BARREL 
 WIJNLOKAAL28

 EN WIJNWINKEL 
Bij Barrel houden ze van de 
nuchtere kant van wijn: een goed 
glas, geserveerd met kennis van 
zaken en zonder kletspraat. De 
kaart bevat ruim duizend wijnen 
en lekkere hapjes van de beste 
leveranciers. Ruim vijftig wijnen 
zijn wekelijks ook ‘op glas’ te 
verkrijgen. Kun je er geen genoeg 
van krijgen? Sinds kort heeft 
Barrel ook een eigen winkel aan 
de Nieuwe Ebbingestraat. 
HADDINGESTRAAT 27 (WIJNLOKAAL) |  
NIEUWE EBBINGESTRAAT 23 (WINKEL) |  
BARREL-WIJN.NL

 29
 ANTIQUARIAAT ISIS

De collectie van Antiquariaat Isis is 
rijk: literatuur, geschiedenis, kunst, 
religie, esoterie, topografie en oude 
en bijzondere boeken. Daarnaast 
is de winkel gespecialiseerd in 
filosofie met een accent op de 
humaniora, de wetenschap van 
de mens. Daarmee zet Isis een 
traditie voort die kenmerkend 
is voor Groningen: een regio 
die belangrijke geleerden als 
Rudolphus Agricola en Ubbo 
Emmius, heeft voortgebracht. 
FOLKINGESTRAAT 20 | ISIS-BOOKS.NL

 30
 ZICH ZACH

Duurzaamheid, mooie prints en 
kleuren zijn de sleutelwoorden voor 
het assortiment van Zich Zach. Het 
gros van de kleding is nieuw maar 
er is ook vintage kleding. Naast 
dameskleding verkoopt Zich Zach 
tassen, sieraden en accessoires van 
lokale ontwerpers.
GELKINGESTRAAT 43 | 
ZICHZACHGRONINGEN.COM

“een goed glas, 
geserveerd met 
kennis van zaken en 
zonder kletspraat.”
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Flinders CaFe restaurant

Flinders Cafe is een bruisend 
cafe-restaurant gelegen bij de 
Poelebrug op de hoek van de 
Nieuweweg en het Schuitendiep, 
een paar minuten lopen van de 
Grote Markt. Buiten zit je op 
groot terras, binnen te midden 
van design van talentvolle 
ontwerpers. Zowel ‘s ochtends, 
‘s middags als ‘s avonds kun 
je er uitstekend eten en drinken 
geserveerd met een lach.  
 

El santo 
MexiCaans/amErikaans

Bij EL SANTO eet je uitstekend en 
origineel voor de prijs van  
een pizza. 3 superieure taco’s 
voor slechts € 12,-, Jerk Style 
Chicken voor € 15,-, een 100% 
angus beef burger voor 10,- of 
de beste spareribs van Groningen 
voor maar € 15,-. Tip: neem 
verse nacho’s vooraf en het door 
het Dagblad van het Noorden 
geprezen gefrituurde ijs plus 25 
cocktails en 7 tequila’s en geniet 
van de ongelooflijk gezellige sfeer. 

 

*     Nieuweweg 2, Groningen  
050 737 02 42 
www.flinderscafe.nl 
ELKE DAG OPEN 9.00 tot 1.00 uur

 

*      Oosterstraat 30, Groningen   
050 364 61 86     
www.elsanto.nl   
DINS. - ZON. OPEN vanaf 17.00 uur

Hotspots GroninGen

tickets verkrijgbaar vanaf € 6,-
www.zeehondencentrum.nl/koop-tickets

ETEN & DRINKEN WADDENSPEELPLAATS SHOPPEN

PIETERBUREN
Zeehondencentrum

kom langs in het grootste zeehondenziekenhuis van europa 
en kijk mee bij de dagelijkse verzorging van de zeehonden!

#zodichtbijwasjenognooit

KOM ZEEHONDEN KIJKEN!

tickets verkrijgbaar vanaf € 6,-
www.zeehondencentrum.nl/koop-tickets

ETEN & DRINKENWADDENSPEELPLAATSSHOPPEN

PIETERBUREN
Zeehondencentrum

kom langs in het grootste zeehondenziekenhuis van europa 
en kijk mee bij de dagelijkse verzorging van de zeehonden!

#zodichtbijwasjenognooit

KOM ZEEHONDEN KIJKEN!

tickets verkrijgbaar vanaf € 6,-
www.zeehondencentrum.nl/koop-tickets

ETEN & DRINKENWADDENSPEELPLAATSSHOPPEN

PIETERBUREN
Zeehondencentrum

kom langs in het grootste zeehondenziekenhuis van europa 
en kijk mee bij de dagelijkse verzorging van de zeehonden!

#zodichtbijwasjenognooit

KOM ZEEHONDEN KIJKEN!

tickets verkrijgbaar vanaf € 6,-
www.zeehondencentrum.nl/koop-tickets

ETEN & DRINKENWADDENSPEELPLAATSSHOPPEN

PIETERBUREN
Zeehondencentrum

kom langs in het grootste zeehondenziekenhuis van europa 
en kijk mee bij de dagelijkse verzorging van de zeehonden!

#zodichtbijwasjenognooit

KOM ZEEHONDEN KIJKEN!
ADVERTENTIE

https://www.zeehondencentrum.nl/koop-tickets
https://elsanto.nl/
http://www.flinderscafe.nl


HORTUSBUURT

EBBINGE-
KWARTIER

HEREKWARTIER

SINGELKWARTIER

35

In het middeleeuwse hart van Groningen 
proef je de stad in alle geuren en kleuren. 
Wandel langs Der Aakerk, de Vismarkt, 
het Academiegebouw en de Martinitoren. 
Uitrusten kan op het Martinikerkhof. 
Onderweg stuit je op veel leuke en 
mooie plekken in de binnenstad.

A-KWARTIER EN ROND 
DE GROTE MARKT
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“Boekhandel  
Godert Walter 
bestaat al meer 
dan 75 jaar.”
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31. ASBRAN
Bij Asbran kun je echt uren rond
kijken. De prachtige speciaalzaak 
staat vol met (houten) speelgoed. 
Alles wat je bij Asbran ziet staan, 
is van heel goede kwaliteit, van 
duwwagens, bakfietsen, garages, 
speelkeukentjes en poppenhuizen 
tot auto’s en treinen. 
KLEINE PEPERSTRAAT 10 | ASBRAN.NL

32. BONBON ATELIER LUCA
De heerlijke chocoladegeur in de 
winkel maakt het direct duidelijk: 
alles bij Bonbon Atelier Luca wordt in 
eigen atelier gemaakt. Vakmanschap, 
enthousiasme, eigen recepten en de 
allerbeste natuurlijke grondstoffen 
zorgen voor smakelijke creaties. 
GROTE KROMME ELLEBOOG 12 | 
BONBONATELIERLUCA.NL

33. BROODJE VAN EIGEN DEEG 
Bij Broodje van Eigen Deeg is alles 
Frans, behalve de bakker. Net als 
de Fransen bakken ze hier de hele 
dag door. Het duurt dus nooit lang 
voordat er versgebakken, warm en 
krakend brood uit de oven komt. 
Eerlijk, ongeraffineerd en met 
respect voor het ambacht. 
BRUGSTRAAT 11 |  
BROODJEVANEIGENDEEG.NL

34. VAN ERP DRANKEN 
Al vier generaties voorziet Van Erp 
het Noorden van borrels, wijnen en 
bieren uit binnen en buitenland. 
Achterin de winkel worden whisky 
en wijnproeverijen georganiseerd. 
Met zo’n vijfhonderd bieren op fles 
is dit dé plek om een cadeau te 
vinden voor jezelf of iemand anders.
GROTE KROMME ELLEBOOG 16 | 
VANERPDRANKEN.NL

35. GODERT WALTER
Boekhandel Godert Walter bestaat 
al meer dan vijfenzeventig jaar. 
Het is een begrip. Hier vind je 
Nederlands, Engels, Frans en 
Duitstalige literatuur, geschiedenis, 
architectuur, filosofie, natuur en 
wetenschap, en Groningana; 
boeken over Groningen dus. 
OUDE EBBINGESTRAAT 53 | GODERTWALTER.NL

36. GRONINGEN STORE (VVV)
Op de begane grond van het Forum is 
de Groningen Store (VVV) gevestigd. 
Kom langs voor informatie over 
Stad en Ommeland, rondleidingen, 
een bezoek aan de Martinitoren, 
groepsuitjes en de VVV cadeaukaart. 
Maar ook voor eerlijke hebbedingen 
van Groninger makers. 
NIEUWE MARKT 1 | GRONINGENSTORE.NL

UITGELICHT
A-KWARTIER EN ROND DE GROTE MARKT

http://www.asbran.nl/
https://vanerpdranken.nl/
https://www.bonbonatelierluca.nl/
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http://broodjevaneigendeeg.nl/
https://www.groningenstore.nl/
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37. HANDMADE HOPES
Dagbestedingsproject en 
conceptstore Handmade Hopes 
helpt jongeren met een verhaal 
om hun talenten te ontdekken. 
Jonge mensen die door hun 
persoonlijke situatie even niet 
kunnen deelnemen aan school 
of werk, maken hier de mooiste 
producten en blazen oude 
meubels nieuw leven in. 
OOSTERSTRAAT 28 | HANDMADEHOPES.NL

38. KAASHANDEL VAN DER LEIJ
Prachtige kazen, geweldige 
smaken, heerlijke geuren en soms 
heel bijzondere vormen. Kazen met 
vaak een geschiedenis van vele 
eeuwen, kazen waar de makers 
met recht trots op zijn. Sinds 1934 is 
Kaashandel van der Leij het adres in 
Groningen voor kaasliefhebbers. 
OOSTERSTRAAT 61-63 | KAASVANDERLEIJ.NL

 

39. WIRWAR SPELLEN EN PUZZELS 
Wil je (blijven) spelen? Kim en 
Eelco Hoetjes en hun medewerkers 
wel. Wirwar is een speciaalzaak 
met duizenden spellen, puzzels en 
breinbrekers. Je vindt er klassieke 
en bekende, maar ook minder 
bekende spellen. Spellen voor vijf 
minuten of voor een hele dag, en 
voor alle leeftijden. 
OUDE KIJK IN ’T JATSTRAAT 40 | 
WIRWARSPELLEN.NL

40. BESS
De collectie van BESS bestaat 
uit met zorg uitgezochte kleding 
van merken uit heel Europa. 
De eclectische mix van stijlen 
is typisch BESS en bestaat uit 
kunstzinnige, soms gewaagde 
kledingstukken in spannende 
kleuren met een retro knipoog. 
POELESTRAAT 37 | BESS-MODE.NL

41. BIEN
In deze trendy conceptstore vind 
je volop inspiratie op het gebied 
van mode, wonen en lifestyle. 
De winkel heeft een industriële 
uitstraling en een Scandinavisch 
tintje. Maak een keuze uit al het 
moois dat er te vinden is en leg 
jezelf (of een ander) in de watten. 
OOSTERSTRAAT 54 | BIENONLINE.NL

42. CLEDING RAAD
De naam Cleding Raad bevat een 
verborgen boodschap. In deze 
winkel krijg je naast mooie kleding 
namelijk ook raad van Clement, 
de eigenaar van deze herenzaak. 
Met een regel matig wisselende 
voorraad van kleine en grote 
merken is geen enkel bezoek 
aan Cledingraad hetzelfde.
ZWANESTRAAT 9 | CLEDINGRAAD.NL

“spannende 
kleuren met  
een retro 
knipoog.”

H
an

d
m

ad
e H

o
p

es

B
es

s

Bien

Cleding Raad

http://www.handmadehopes.nl/
http://www.bess-mode.nl/
https://www.kaasvanderleij.nl/
https://www.facebook.com/bienconceptstore
https://www.wirwarspellen.nl/
http://www.cledingraad.nl/


40 41

43. KOKOTOKO 
Bij KOKOTOKO kun je met een 
gerust hart shoppen. Vrijwel het hele 
assortiment is duurzaam, fairtrade 
en biologisch gecertificeerd. Je vindt 
er kleding voor mannen en vrouwen, 
accessoires, handige tools voor in de 
huishouding en kaartjes en posters 
van Groninger ontwerpers.
OOSTERSTRAAT 26 | KOKOTOKO.NL

44. MARQUANT
Bij Marquant Jeans & Casual staat 
een persoonlijke benadering 
centraal. Veel klanten uit binnenen 
buitenland weten de karakteristieke 
winkels te vinden. Het merendeel 
van de merken is fairtrade en 
exclusief voor Groningen. 
OUDE BOTERINGESTRAAT 3 | OUDE 
EBBINGESTRAAT 1-1 | MARQUANT.STORE | 
MARQUANT-DEPARTMENT.NL

45. MARY JANE
Wanneer je in Mary Jane staat heb 
je het gevoel alsof je net uit een 
tijdmachine bent gestapt. De winkel 
neemt je mee in de wondere wereld 
van de jaren twintig. Je vindt hier 
handgemaakte schoenen gemaakt in 
onder meer Spanje, Portugal en Italië. 
OOSTERSTRAAT 23 | MARYJANEBOETIEK.COM

46. ODDITY
De tijd van eenheidsworst is wat 
Oddity betreft voorbij. De winkel 
combineert eigenzinnige, stijlvolle 

kleding met trends. Je eigen stijl 
ontdekken, ontwikkelen en je daarbij 
goed voelen, daar gaat het om. 
OOSTERSTRAAT 16 | ODDITYWEAR.NL

47. RECESSIE 
Al zeker vijfentwintig jaar is 
Recessie een begrip in de 
stad Groningen. De winkel is 
gespecialiseerd in gedragen 
kleding uit de jaren zestig, zeventig 
en tachtig. Ook voor galakleding 
en kleding voor themafeesten kun 
je uitstekend terecht bij Recessie. 
OUDE KIJK IN ‘T JATSTRAAT 54 |  
RECESSIE.COM

48. SCHOENENZAKEN 
‘Meesters in herenschoenen’, 
pronkt er op de gevel van 
SchoenenZaken. De winkel blinkt 
uit in schoenen van gerenom
meerde, veelal Nederlandse 
merken die je niet gauw elders 
tegenkomt. Ambacht en aandacht 
staan hier hoog in het vaandel. 
ZWANESTRAAT 20 | SCHOENEN-ZAKEN.NL

49. WIJSNEUS 
Aan een van de mooiste 
markten van Nederland zit 
Wijsneus; een eigenwijze zaak 
vol kinderkleding, knuffels, 
speelgoed, boeken en accessoires. 
Wijsneus verkoopt mooie hippe 
merken voor klein en groot.
VISMARKT 26 | WIJSNEUS.NL

Schoenenzaken
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“Ambacht 
en aandacht 
staan hoog in 
het vaandel”
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https://kokotoko.nl/
https://www.marquant-department.nl/
https://www.maryjaneboetiek.com/
http://www.odditywear.nl/
https://www.recessie.com/
https://www.schoenen-zaken.nl/
wijsneus.nl
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50. WITTING & ZOON 
Hoedenliefhebbers komen al 
sinds 1876 naar H. Witting & Zn. 
Het pand oogt klassiek maar 
de collectie is dat beslist niet. 
Uit alle delen van de wereld 
voert Witting de meest trendy 
hoofddeksels aan. Bij binnenkomst 
klinkt de oude winkelbel nog net 
zoals honderd jaar geleden. 
OOSTERSTRAAT 51 | WITTING.NU

 
51. ACHTERWERK 
Achterwerk zit verstopt achter in de 
gang van het oude Willem Lodewijk 
Gymnasium. Het is de plek voor 
een geweldige eetervaring met 
een volledig veganistisch menu 
in een ontspannen, informele 
sfeer. En in de zomer hebben 
ze een zonnig terras. Vegan 
fine cuisine voor iedereen.  
OOSTERSTRAAT 13A |  
LEKKERACHTERWERK.NL

52. BAKKERIJ BLANCHE
Bakkerij Blanche is een bakker 
en ontbijt en lunchzaak ineen. 
De hoge muren en de talloze 
hangplanten maken het tot een 
aangename en elegante plek. Hier 
vind je geen hippe streetfoods, 
maar gewoon lekkere, verse, 
simpele en betaalbare gerechten.
BRUGSTRAAT 28 | BAKKERIJBLANCHE.NL

53. BLACK & BLOOM
Black & Bloom is dé plek voor 
fantastische zwarte koffies 
en eigenzinnig Gronings 
gastheerschap. Hier zijn 
de kennis van en de liefde 
voor het vak ongeëvenaard. 
Proeven is meemaken. 
OUDE KIJK IN ’T JATSTRAAT 32 | 
BLACKANDBLOOM.NL

54. CAFÉ WOLTHOORN & CO  
Al bijna een eeuw is de Wolthoorn 
een parel in de Ellebogenbuurt. 
Het authentieke bruine café hangt 
vol schilderijen en memorabilia. 
Hier worden tradities en kwaliteit 
gekoesterd. Niet voor niets wordt 
de Wolthoorn geroemd als het 
beste café van Nederland. 
TURFTORENSTRAAT 6 |  
CAFEWOLTHOORN.NL

55. CAPPUVINO
Wie de dag graag begint met 
een heerlijke kop koffie of wil 
afsluiten met een goed glas 
wijn kan terecht bij Cappuvino, 
een moderne wijn en koffiebar 
ineen.  Gasten kunnen bovendien 
genieten van fingerfood en een 
prachtig uitzicht over de Vismarkt. 
VISMARKT 1 | CAPPUVINO.COM

Bakkerij Blanche

Witting & Zoon

“Hoeden 
lief hebbers 
komen hier al 
sinds 1876.”
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https://blackandbloom.nl/
http://lekkerachterwerk.nl/
http://cafewolthoorn.nl/
https://www.bakkerijblanche.nl/
https://www.cappuvino.com/
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56. FLFL 
Jarenlang stonden Daan en Jesse 
met hun falafelbakfiets op de 
markt. Nu hebben ze een vaste 
plek waar je de heerlijkste verse 
falafel kunt eten. Ook kun je er 
terecht voor andere vegetarische 
en veganistische gerechten: 
gezond, vers en smaakvol.  
OUDE KIJK IN ‘T JATSTRAAT 44 | FALAFEL.NL

57. GUSTATIO
Wil je Rome in Groningen proeven? 
Ga dan naar Gustatio. Op de kaart 
tref je geen pizza’s maar heerlijke 
zelfgemaakte pasta’s, lasagnes en 
desserts. Gustatio mixt Italiaanse 
klassiekers met de laatste trends 
uit de Italiaanse keuken. Heel veel 
beter krijg je het niet. 
OOSTERSTRAAT 3 | GUSTATIOGRONINGEN.NL

58. HOTEL 
SCHIMMELPENNINCK HUYS
Weinig hotels in Groningen 
zitten zo vol nostalgie als het 
Schimmelpenninck Huys. Het 
historische pand heeft een 
prachtige beschutte binnentuin 
waar je kunt genieten van een 
high tea. Het brood en veel 
van de lekkernijen komen uit 
het Bourgondisch Broodhuys: 
de bakkerij van het hotel. 
OOSTERSTRAAT 53 | CHARMEHOTELS.EU/
NL/GRONINGEN

59. KONBU STREETFOOD
Vietnamese Pho en Japanse ramen, 
dat zij de specialiteiten van Konbu 
Streetfood. Maar er staan nog 
veel meer heerlijke gerechten uit 
ZuidoostAzië op de kaart. Gezellig, 
hip en laagdrempelig in een relaxte 
sfeer; een ideale hotspot als je van 
Aziatisch eten houdt.  
OOSTERSTRAAT 10 | KONBUSTREETFOOD.NL

60. MR. MOFONGO 
Het maakt niet uit of je nou 
komt voor een snelle borrel (plus 
hapje), of dat jij je juist een avond 
lang compleet in de culinaire 
watten wil laten leggen door 
een privékok aan de Chef’s 
Table. Bij global food specialist 
Mr. Mofongo zit je altijd goed.  
OUDE BOTERINGESTRAAT 26 |  
MOFONGO.NL

61. N˚25 
Onderscheidend voor lunch 
en early dinner. Gezonde en 
aantrekkelijke gerechten, 
gemaakt van verse producten 
en pure ingrediënten: dat is het 
idee achter N˚25. Neem gerust 
je laptop of tablet mee. Onder 
het genot van een hapje, een 
drankje en zachte loungemuziek 
is het hier goed toeven.
OUDE KIJK IN ‘T JATSTRAAT 25 | NO25.NL

Hotel Schimmelpenninck Huys
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“vegetarische 
en veganistische 
gerechten: gezond, 
vers en smaakvol.”
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https://falafel.nl/
https://konbu.nl/
https://gustatiogroningen.nl/
mofongo.nl
https://www.charmehotels.eu/nl/groningen
http://no25.nl/
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62. P.S. 
Bij P.S. kun je terecht voor een  
(h)eerlijke koffie. En met een ware 
theesommelier aan boord, weet 
je dat het ook met de thee wel 
goed zit. Alle taarten en koeken 
wordt in eigen huis gebakken. Je 
kunt hier de hele dag ontbijten 
of een proeverij bestellen.
OUDE KIJK IN ‘T JATSTRAAT 24 | MIJNPS.NL

63. DE PINTELIER
Vlaamse gastvrijheid viert hoogtij 
in Belgisch Café de Pintelier. 
Met 23 (wissel)kranen en meer 
dan 80 bieren op fles is de 
Pintelier de perfecte plek om te 
genieten van je favoriete abdij of 
trappistenbier. Stadjers, studenten 
en docenten komen hier graag.  
KLEINE KROMME ELLEBOOG 9 | 
DEPINTELIER.NL

64. SPAAK KOFFIE & KOERS 
Spaak is het fietscafé van 
Groningen. Een plek voor 
wielrenners en koffie liefhebbers. 
Elke zaterdag en zondag kun je 
meefietsen met de Spaakrit. Maar 
ook als nietfietsliefhebber kun 
je terecht voor een kop lokaal 
gebrande koffie, een heerlijke 
lunch of een lekker taartje.  
OUDE BOTERINGESTRAAT 66 | SPAAK.CC

65. ’T FEITHHUIS
Stadscafé en restaurant ’t Feithhuis 
zit in een prachtig historisch pand 
met daarachter een mooi intiem 
terras. Hier kun je ontbijten, 
lunchen, brunchen, borrelen 
en dineren. En de koffie: die is 
er top. De barista’s draaien met 
plezier heerlijke espresso en 
cappuccino kunstwerken in elkaar.  
MARTINIKERKHOF 10 |  
RESTAURANT-FEITHHUIS.NL

66. THE SMOOTH BROTHERS
Smoothies drinken in een jazzy 
setting: dat is The Smooth Brothers. 
Jazz is hier overal, aan de wand 
en op het menu. Hier draait 
alles om heer lijke smoothies, 
bowls (voor lunch en ontbijt) en 
goede muziek. Terug naar the 
good old days vol jazz en soul. 
ZWANESTRAAT 31 | THESMOOTHBROTHERS.NL

67. DE UURWERKER 
Stadjers, studenten en 
ondernemers weten het: de 
Uurwerker is the place to 
be. Van je eerste kop koffie 
tot je laatste biertje kun je 
terecht bij de Uurwerker. In de 
houtgestookte oven worden de 
lekkerste pizza’s gebakken. 
UURWERKERSPLEIN 1 | UURWERKER.NL
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“23 (wissel) 
kranen en meer  
dan 80 bieren  
op fles.”
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https://www.restaurant-feithhuis.nl/
https://www.depintelier.nl/
https://thesmoothbrothers.nl/
https://www.spaak.cc/
https://uurwerker.nl/
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eten voor een schappelijke prijs. 
Ook de Smederij vind ik leuk. Al 
jaren hetzelfde maar het concept 
is gewoon ijzersterk. Verder is 
Brouwerij Martinus een mooie plek, 
zeker als het dakterras open is. 

Waarom Groningen?
Groningen heeft voor mij de ideale 
mix. Het is een dynamische stad; 
gemoedelijk, overzichtelijk, rijk 
aan studenten, veel cultuur, altijd 
muziek, overal historie. En je komt 
altijd bekenden tegen. Ook een 
voordeel is dat veel beloopbaar is. 
En op de fiets doorkruis je de hele 
stad in pakweg een half uur. Dat 
fietsen is sowieso een aanrader. 
Je ziet zoveel meer en je kunt ook 
heel makkelijk naar de omliggende 
wijken. Daar valt altijd wel wat 
origineels te ontdekken.

Welke winkels zijn een must?
Ik let erg op inrichting, stijl en sfeer. 
Standaardwinkels, dat is niets voor 
mij. De stad is heel rijk aan vintage en 
kringloopwinkels. Voor mij is dat ook 
een vorm van ontspanning: het strui
nen. Het is mijn werk en mijn passie. 
Maar ik kan ook erg genieten van een 
mooi uitgewerkt concept. De nieuwe 
winkel van Laif & Nuver bijvoorbeeld. 
Dat is echt heel goed gedaan.

Een dagje buiten de stad?
Eigenlijk mag je het natuurlijk niet 
zeggen. Het is natuurlijk Friesland, 
maar voor een echte Stadjer is 

Schiermonnikoog het perfecte uitje. 
Ook mooi is de Ommelander route. 
Die kan je doen op de motor, met de 
auto of, als je niet terugschrikt voor 
veel kilometers, met de fiets. Dan 
zie je veel van de mooie dorpen en 
plekken rond de stad.

Lekkerste product uit Groningen?
Verreweg op nummer 1 staat Knols 
Koek, met gember. Al is die met 
noten ook erg lekker. Je haalt het 
aan het Hoendiep 93, in de winkel 
bij de bakkerij.

Waar vind je rust?
Ik ben een verzamelaar en vind het 
(dus) prettig om tussen m’n vintage 
design te zitten. En echt, dan zit ik 
gewoon in mijn winkel Niemansland 
of ergens in een opslag. En ja, ik ben 
graag thuis. Ik woon midden in een 
gezellige woonwijk aan de rand van 
het centrum met een grote tuin op 
het zuiden.

Wat is het mooiste gebouw 
van de stad?
Ik heb een voorliefde voor oude 
industriële panden die een nieuwe 
functie hebben gekregen. Culturele 
plekken als de Machinefabriek, het 
Grand Theater, de Puddingfabriek en 
de Wolkenfabriek in het Zeef gebouw 
van de oude Suikerfabriek. Geweldig!

De tijd slijt niet alles, dat bewijst 
Herman. Hij verzamelt veel, te 
veel misschien wel. Racefietsen, 
meubels, curiosa, design, kunst en 
nou ja, wat eigenlijk niet? Herman is 
professioneel vintageschatzoeker. 
Al sinds zijn studententijd verzamelt 
hij. Hij is geboren in Soest maar al 
lang gesetteld in Groningen. Hij 
woont in het centrum, natuurlijk in 
een karakteristiek pand. Want ook 
dat is vintage.

Waar kom je het liefst?
Het Lage en Hoge der A. Dat blijft 
een heerlijk sfeervol stuk stad, in 
alle seizoenen. Mooi is dat hier 
steeds meer terrassen aan het diep 
komen. Dat past bij de plek. Ook de 
Oosterhaven is mooi. Het is een plek 
vol potentie. Als je door je oogharen 
kijkt, zie je wat het nog meer kan 
worden dan het nu al is. 

Waar ga je graag uit eten?
Ik vind het leuk om in en rond 
de binnenstad te struinen, op 
zoek naar iets wat ik nog niet ken. 
Een bijzondere plek is Mennoos 
Kookerij in de wijk Corpus den 
Hoorn. Het zit in de eetzaal van een 
oud bejaardentehuis. Hier werken 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dat soort initiatieven, 
daar hou ik van. Je kunt er goed 

DE STAD 
VAN HERMAN
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 68
 OP HET WATER 

De binnenstad van Groningen 
is compleet omgeven door een 
prachtige stadsgracht. Diende deze 
gracht vroeger als verdediging, nu 
kun je vanaf het water Groningen op 
een hele andere manier ontdekken. 
Dit kan met een rondvaartboot 
van Rondvaartbedrijf Kool of Boot 
Groningen. Maar je kunt ook zelf 
een sloep of een kano huren of gaan 
‘suppen’. Dat staat voor Stand Up 
Paddle, een echte waterworkout. 
VISITGRONINGEN.NL/OPHETWATER

 69
 LAIF & NUVER

Bij Laif & Nuver voelt haast niet als 
een winkel. Het mooi verbouwde 
pand zit vol mooie ruimten en 
knusse hoekjes. Hier loop je van 
de ene hippe huiskamer naar 
de andere. In de winkel vind je 
een grote variatie aan tijdloze 
meubelen, woondecoraties en 
cadeauartikelen. De collectie 
wisselt voortdurend waardoor ieder 
bezoek een ontdekking wordt. 
RODE WEESHUISSTRAAT 7 | LAIFENNUVER.NL

 70
 PRINSENTUIN

In 1594 wordt de Prinsenhof de 
verblijfplaats van de stadhouders: de 
prinsen van Nassau. Speciaal voor 
hen werd in 1626 de Prinsentuin 
aangelegd. Nu is de tuin het 
rustigste plekje van de binnenstad. 
Binnen de muren van de Prinsentuin 
ben je in een andere wereld. Struin 
door de schaduwrijke loofgangen, 
geniet van een kopje thee bij de 
theeschenkerij of lees een boek 
op een bankje en vergeet de tijd. 
MARTINIKERKHOF 23 | VISITGRONINGEN.NL/
PRINSENTUIN

 
       71

 DE WOLKENFABRIEK
Inschuifrestaurant de Wolkenfabriek 
zit op een geweldige plek: in het oude 
zeefgebouw van de Suikerfabriek. Op 
de eerste verdieping van dit enorme 
pand is met vereende krachten een 
grote keuken en zaal gebouwd. 
Tussen de gigantische industriële 
elementen is het goed toeven. Iedere 
zondag vindt de Wolkin plaats: 
livemuziek, koffie, thee, drankjes en 
een heerlijke maaltijd. 
SUIKERLAAN 18 | DEWOLKENFABRIEK.COM

Laif & Nuver

“tijdloze meubelen, 
woondecoraties en 
cadeauartikelen.”

UITGELICHT
(NOG MEER) TIPS VAN HERMAN
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https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/op-het-water
https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/stad/prinsentuin-garden
https://www.laifennuver.nl/
https://www.dewolkenfabriek.com/
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 DE KLEINE72

 MOGHUL
Op sommige restaurants moet je 
echt even gewezen worden. De 
Kleine Moghul is er zo een. Voor 
het restaurant moet je even voorbij 
de afhaalbalie. Doe je dat, dan 
kom je in een sfeervolle en vooral 
kleurrijke ruimte zonder poespas. 
Hier eet je heerlijke gerechten uit 
alle windstreken van India. Het 
restaurant kent vele trouwe fans. 
En dat is niet gek want het eten 
is goed en schappelijk geprijsd. 
NIEUWE BOTERINGESTRAAT 62 | MOGHUL.NL

    

 EETCAFÉ73
 DE SMEDERIJ

De Smederij is al jaren hetzelfde. 
En juist daarin zit de kracht. 
Ze staan bekend om de vele 
vegetarische gerechten en de 
Chateaubriand. Een uitgebreid 
assortiment aan whisky’s, cognacs, 
brandy’s en bieren maken de kaart 
compleet. Al 29 jaar vindt elke 
dinsdagavond een concert en live 
jazzsessie plaats in het eetcafé. 
Het is een populaire plek voor 
jazzmusici en muziekstudenten. 
TUINSTRAAT 2 | EETCAFEDESMEDERIJ.NL

    74
 STADSSTRAND 

Ieder jaar is de stad Groningen 
trotse bezitter van een stadsstrand. 
In het Ebbingekwartier vind je 
een met boeien afgezet stuk 
water om in te zwemmen. Ook 
speel je er op zonnige dagen een 
potje beachvolleybal, tafeltennis, 
tafelvoetbal of schaak. De strand
wachten maken het zomerse 
plaatje af. Niet te missen is DOT: 
een hotspot in een bijzonder 
gebouw waar van alles gebeurt. 
BLOEMSINGEL | DOTGRONINGEN.NL

 
 MENNO’S75

 KOOKERIJ
Voor Menno’s Kookerij moet je 
even fietsen. Het restaurant zit in 
het zuiden van de stad Groningen, 
in het Menno Lutterhuis in de 
naoorlogse wijk Corpus Den Hoorn. 
Hier kun je in een ongedwongen 
sfeer genieten van een lunch, 
diner of gewoon een kopje koffie 
met een gebakje. Gevarieerde, 
ambachtelijk bereide maaltijden, 
tegen een betaalbare prijs; dat 
is hier het uitgangspunt. 
PATERSWOLDSEWEG 267 | 
MENNOOSKOOKERIJ.NL

De Kleine Moghul

Menno’s Kookerij
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http://www.moghul.nl/
https://www.dotgroningen.nl/
http://eetcafedesmederij.nl/
https://mennooskookerij.nl/
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 EETCAFÉ76

 LAMBIK
Aan de rand van het 
Noorderplantsoen ligt een knus 
eetcafé. Gasten van alle leeftijden 
komen na een middag relaxen 
in het park langs voor een verse 
daghap. Het menu wisselt elke dag 
en er is keuze uit twee gerechten: 
vlees of vegetarisch. Als op warme 
zomeravonden het meubilair naar 
buiten wordt verplaatst is het net 
alsof je op het terras in Frankrijk zit.  
GROTE KRUISSTRAAT 73 | EETCAFE-LAMBIK.NL

 
 NOORDER -77

 PLANTSOEN
Bij mooi weer liggen de 
oevers van de vijvers van het 
Noorderplantsoen vol met mensen. 
Zouden ze weten dat hier vroeger 
pittig oorlog is gevoerd? Dat dit 
eigenlijk de oude vesting is? Dat 
hier nog langer geleden hoogtes 
in het landschap ontstonden door 
voortstuwend landijs? Ach, waarom 
zou je je daarover druk maken, als je 
ook lekker in het groen kunt liggen. 
KRUISSINGEL | VISITGRONINGEN.NL/
NOORDERPLANTSOEN

    

 CAFÉ78
 DE SLEUTEL

De Sleutel heeft zo’n fijne 
authentieke sfeer dat iedereen 
er zich snel thuis voelt. Het 
biervaatje op de hoek met sleutel 
herinnert aan de eeuwenoude 
brouwersbestemming van Café 
De Sleutel. Lang vervlogen tijden 
zijn voelbaar aanwezig. Hier 
drink je een goed glas wijn of een 
lekker biertje. Gezellig blijven 
eten? Voor een klein bedrag eet 
je mee met wat de pot schaft.
NOORDERHAVEN 72 | CAFEDESLEUTEL.NL

 79
 DE PRAEL

Pal naast de voormalige Gerzon’s 
Vleeschconservenfabriek – het 
huidige Simplon – zit de Groningse 
vestiging van brouwcafé de Prael. 
In het oude pand met een bijzonder 
binnenplein komen mens en bier 
samen; het credo van De Prael. Bij 
de Prael kun je uitstekend eten 
en vooral het bier proeven dat ter 
plekke wordt gemaakt. 
BOTERDIEP 75 | DEPRAELGRONINGEN.NL
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Eetcafé Lambik

Noorderplantsoen

“Voor een klein  
bedrag eet je  
mee met wat de 
pot schaft.”
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http://www.eetcafe-lambik.nl/
https://www.cafedesleutel.nl/
https://www.visitgroningen.nl/nl/locaties/3926449168/noorderplantsoen
https://www.deprael.nl/de-prael-groningen/


Groeten uit

RESTAURANT • V ISWERKPLAATS • WADVISTOCHTEN
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur
Haven 49A • Lauwersoog • 0519 349 033 • www.ailand.nl

Groeten uit

RESTAURANT • VISWERKPLAATS • WADVISTOCHTEN
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur
Haven 49A • Lauwersoog • 0519 349 033 • www.ailand.nl

paddepoel.nl

 Plezierig bij  
 ieder weertype 

OVERDEKT WINKELEN Volg ons online

Openingstijden  
 Maandag 13.00 - 18.00 uur  
 Dinsdag 10.00 - 18.00 uur            
 Woensdag 10.00 - 18.00 uur         
 Donderdag 10.00 - 20.00 uur        
 Vrijdag 10.00 - 18.00 uur          
 Zaterdag 10.00 - 17.00 uur         
 Zondag 12.00 - 17.00 uur  

Tijden kunnen per winkel 
afwijken. Check dit online.
  
Op de laatste zondag van de 
maand zijn de meeste winkels 
open. Enkele winkels zijn zelfs 
elke zondag open.

https://www.paddepoel.nl/
https://ailand.nl/
https://www.rondvaartbedrijfkool.nl/
https://www.zaalleatherwear.nl/
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Op de plek van de singels lag tot ver 
in de negentiende eeuw de vesting 
van de stad: een dikke aarden wal 
met bolwerken. Nu is het een heerlijk 
groen stadsdeel met prachtige 
villa’s. Deze route neemt je mee 
langs de singels en de omgeving 
van de Folkingestraat: al jaren een 
van de leukste winkelstraten van 
Nederland. Ontdek de leuke en 
mooie plekken van dit stadsdeel.

LANGS DE SINGELS EN 
DE FOLKINGESTRAAT
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80. BAKKERIJ CREBAS
Bakkerij Crebas bestaat sinds 1880 
en voert met trots het Koninklijk 
Wapen en de titel ‘Bij Koninklijke 
Beschikking Hofleverancier’. De 
slechts twaalf vierkante meter 
winkeloppervlakte weerhoudt 
de bakker er niet van om alle 
lekkernijen uitgebreid uit te stallen.  
STEENTILSTRAAT 7 

81. BEAUTIES 
Beauties staat vol natuurlijke 
cosmetica en cadeaus. Je kunt 
er terecht voor huidanalyses, 
gezichtsbehandelingen en 
natuurzuivere lichaamsverzorging. 
Het interieur past helemaal bij 
de filosofie van Beauties: circulair 
gebouwd met natuurlijke en 
hergebruikte materialen. 
FOLKINGESTRAAT 55 | 
BEAUTIESGRONINGEN.NL

82. LA BOTTEGA DI AMORE E PUTIPU
Deze winkel is zo ongeveer de beste 
Italiëpromotie in Groningen. La 
Bottega di Amore e Putipu staat vol 
snoepjes, chocolaatjes, Italiaanse 
koffie, huisgemaakte taart en 
desserts. Verantwoordelijk voor deze 
smakelijke Italiaanse pasticcerie: 
Daniele en Roberta, een stel uit Italië.
STEENTILSTRAAT 18  

83. HAASTJE REPJE 
Van hip tot casual, van klassiek 
tot sportief, van net dat beetje 
anders tot voor elke dag. Haastje 
Repje heeft kleding voor elke 
vrouw in de maten 34 tot en met 
44. Kom je er niet uit? Vraag dan 
gerust om hulp, er is altijd wel 
iets te vinden dat bij je past. 
GELKINGESTRAAT 41 |  
HAASTJE-REPJE.NL 

84. STARDUST
Goede en betaalbare vintage 
kleding uit de jaren tachtig en 
negentig vind je bij Stardust. Voor 
de remade vintage collectie 
werkt Stardust samen met een 
aantal zeer gedreven ateliers 
en Groninger ontwerpers. 
CAROLIEWEG 13 |  
STARDUST-STORE.NL

85. BISTRO DE GROTE FREDERIK 
In deze kleine bistro in de 
Oosterpoortbuurt wordt op z’n 
Frans gekookt, al flirt de chef graag 
met andere landen en werelddelen. 
De kaart wisselt iedere zes weken. 
“Pretentieloos maar met liefdevol 
bereid lekker eten”, zo schreef de 
Volkskrant afgelopen jaar. 
FREDERIKSPLEIN 7 | DEGROTEFREDERIK.NL
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Beauties

Stardust

UITGELICHT
LANGS DE SINGELS EN DE FOLKINGESTRAAT

https://www.haastje-repje.nl/
https://www.stardust-store.nl/en/
https://www.beautiesgroningen.nl/
http://degrotefrederik.nl/


62 63

86. BISTRO BOYS
Geen chic gefriemel of stijf gedoe, 
maar casual genieten van een 
hapje, een drankje en eenvoudige 
maar heerlijke gerechten. Dit alles 
in gezelschap van twee immer 
goedgemutste gastheren Guido en 
Floris ofwel de Bistro Boys. Je kunt 
er terecht voor lunch en diner.   
FOLKINGESTRAAT 46 | BISTROBOYS.NL

87. BROUWERIJ MARTINUS
In een industrieel pand waar 
vroeger een drukpers draaide, 
staan nu brouwketels te borrelen. 
Microbrouwerij Martinus 
brouwt bier met gedurfde 
recepten. Proeven kan in veel 
Groningse kroegen. Of gewoon 
in het eigen proeflokaal waar 
je ook uitstekend kunt eten. 
KOSTERSGANG 32-34 | 
BROUWERIJMARTINUS.NL

88. DE GROENE STOEL
Naast goed eten, lekkere koffie 
en huisgemaakte taart heeft De 
Groene Stoel ook een goed verhaal. 
De keuken werkt met biologische 
en lokale ingrediënten. En met een 
opleiding en zicht op een baan in 
de horeca, biedt het restaurant 
een plek aan vluchtelingen. 
GEDEMPTE ZUIDERDIEP 26 | 
DEGROENESTOEL.NL

89. DE OLIJFBOOM
De OIijfboom is een bijzonder 
smaakvolle Griekse traiterie en 
ouzerie ineen. De traiterie is een 
eetwinkel met verse hapjes en 
gerechten. Daarnaast verkopen 
ze producten van Griekse bodem. 
Al dat lekkers kun je opeten 
in de naastgelegen Ouzerie, 
oftewel een Grieks eetcafé.    
STEENTILSTRAAT 28 - 28-1 | 
OLIJFBOOMGRONINGEN.NL

90. TOET HET TOETJESPARADIJS 
Bij Toet het TOETjesparadijs kun 
je gerust zeggen: doe maar koffie 
bij iets lekkers. Dat lekkers varieert 
van dag tot dag en wordt het liefst 
bereid met biologische, lokale 
en glutenvrije producten. Een 
taart bestellen of een workshop 
volgen? Ook dat is mogelijk. 
GEDEMPTE ZUIDERDIEP 85 | TOET.NU

91. UIT DE BUURT
Bij Uit de buurt komt alles uit de 
buurt. Zelfs de medewerkers. Ze 
combineren de klassieke keuken 
met uitstapjes naar exotische 
nieuwe smaken. Uit de buurt 
laat zich inspireren door het 
aanbod van eerlijke producten 
uit de streek. Dat maakt dat de 
kaart geen dag hetzelfde is.
VERLENGDE HEREWEG 30 |  
UITDEBUURT.COM
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Uit de buurt

De Groene Stoel

“In een industrieel 
pand waar vroeger 
een drukpers draaide, 
staan nu brouwketels 
te borrelen.”
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https://bistroboys.nl/
https://olijfboomgroningen.nl/
https://www.brouwerijmartinus.nl/
https://www.toet.nu/
https://www.degroenestoel.nl/
https://www.uitdebuurt.com/


De komende jaren wordt er hard 
gewerkt aan de weg en het spoor in en 
rond Groningen. Zo wordt een nieuwe 
zuidelijke ringweg gebouwd en worden 
het Hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend 
verbouwd. Ook in de binnenstad wordt gewerkt aan een 
grote hoeveelheid projecten. Doel is een aantrekkelijke, 
gastvrije en bereikbare stad.

De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor hinder 
op de weg en het spoor. Ga daarom goed voorbereid op 
weg. Kijk voor vertrek op groningenbereikbaar.nl voor 
de actuele verkeerssituatie en reistips.

Advertentie GB stadsgids MG.pdf   1   23-06-2020   12:40

EUROSONIC NOORDERSLAG |  GRASNAPOLSKY | NOORDERZON | PURA 
VIDA | PARADIGM | TERUG NAAR HET BEGIN | HONGERIGE WOLF | ETC.

NIET TE MISSEN EVENEMENTEN
De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de 
weg en het spoor in en rond Groningen. Zo wordt 
een nieuwe zuidelijke ringweg gebouwd en 
worden het Hoofdstation, stationsgebied en spoor ingrijpend 
verbouwd. Ook in de binnenstad wordt gewerkt aan een grote 
hoeveelheid projecten. Doel is een aantrekkelijke, gastvrije 
en bereikbare stad.

De werkzaamheden kunnen tijdelijk zorgen voor hinder op 
de weg en het spoor. Ga daarom goed voorbereid op weg. 
Kijk voor vertrek op groningenbereikbaar.nl voor de actuele 
verkeerssituatie en reistips.

Het complete overzicht en 
actuele informatie vind je op: 
visitgroningen.nl/uit

https://www.visitgroningen.nl/nl/doen/uitgaan
https://www.groningenbereikbaar.nl/


GRONINGEN STORE (VVV) 
Soms moet je net even om het hoekje kijken. Of met tegenwind een 
dijk over. In Groningen valt een hoop te ontdekken en daar kun je af en 
toe wel wat hulp bij gebruiken. De Groningen Store (VVV) in het Forum 
Groningen is het startpunt voor jouw ontdekkingstocht door Groningen. 
Kom langs voor informatie over Stad en Ommeland, rondleidingen, 
een bezoek aan de Martinitoren, groepsuitjes en de VVV cadeaukaart. 
Maar ook voor leuke en lekkere duurzame producten gemaakt door 
Groninger makers en bedenkers. Zelfs buiten de openingstijden kun je 
hier terecht om inspiratie op te doen.

VOOR MEER INFO
Groningen Store (VVV)

Nieuwe Markt 1

+31 (0)503139741

info@vvvgroningen.nl

visitgroningen.nl

COLOFON 
Tekst en samenstelling Complod, 

Marketing Groningen 

Art direction MAKI, Studio AnneMarijn 

Ontwerp Studio AnneMarijn 

Omslag Illustratie Vaaf

Plattegronden MAKI

Portretten Nienke Maat 

Fotografie Stella Dekker Fotografie, 

Marketing Groningen, Fotostijl, 

Wadapartja, Rebel Rebel, Boel, 

Florentin, FLFL, Mahalo, Knelis, 

Deon Prins en Ewoud Rooks.

Druk Tuijtel

Verantwoording Alle gegevens zijn 

met grote zorgvuldigheid verzameld 

en verwerkt. Marketing Groningen kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor 

eventuele onjuistheden.

https://www.visitgroningen.nl/
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