
WANDELROUTE

BIOGRAFIE VAN EEN 
VLIEG - JAAP ROBBEN
DUUR: 90 A 120 MINUTEN

START
 WESTERKERK

De route start bij De Westerkerk, 

Bagijnestraat 59 te Leeuwarden.

HOOFDSTUK 1
 KLUP DE DAG

Vanaf De Westerkerk loop je richting 

de Kleine Kerkstraat, op de hoek van de 

Zuivelhoevewinkel sla je linksaf. Je volgt 

de Kleine Kerkstraat richting de Nieuwestad, 

tot je uitkomt bij het standbeeld. Bij het 

standbeeld sla je linksaf, voorbij Fire 

Cafe, daar vind je het eerste hoofdstuk in 

het winkelraam van KLUP DE DAG.

HOOFDSTUK 2
 BOEKHANDEL VAN DER VELDE

Vanaf KLUP DE DAG volg je de Nieuwestad naar 

de boekhandel twee winkels verderop, hier 

bevindt zich het tweede hoofdstuk in het 

raam van boekhandel Van der Velde.

HOOFDSTUK 3
 HET FRIES MUSEUM 

Vanaf de boekhandel loop je rechtdoor, 

richting de brug (Nieuwe Pijp). Je steekt 

de Nieuwe Pijp over richting de Sissy Boy 

en loopt richting de Oude Lombardsteeg (de 

steeg met het walviskunstwerk). Je loopt 

de steeg in richting het Fries Museum. Het 

derde hoofdstuk vind je aan de voorzijde 

van het Fries Museum, aan de kant van het 

gerechtsgebouw. 

HOOFDSTUK 4
 NEUSHOORN

Vanaf het Fries Museum steek je het 

Wilhelminaplein over richting het Paleis van 

Justitie. Aan de rechterkant van het Paleis 

van Justitie loop je het Ruiterskwartier in, 

naar Neushoorn, waar je het vierde hoofdstuk 

aantreft in het raam van Neushoorn. 

HOOFDSTUK 5
 DE HARMONIE

Tegenover Neushoorn tref je het vijfde 

hoofdstuk in het raam van Stadsschouwburg 

De Harmonie.

HOOFDSTUK 6 & 7
 BUSHALTE BIJ NEUSHOORN

Je vervolgt de weg richting het bushokje 

aan de kant van Neushoorn, hier tref je het 

zesde en zevende hoofdstuk. 

HOOFDSTUK 8 & 9
 BUSHALTE BIJ STEK

Vanaf de bushalte tegenover De Harmonie 

loop je richting de Vrouwenpoortsbrug. Deze 

brug bevindt zich vlakbij Café Stek. Vanaf 

STEK blijf je de weg volgen, tot je bij 

het bushokje van de Harlingersingel uitkomt. 

Hier zijn het achtste en negende hoofdstuk 

te vinden.

HOOFDSTUK 10 & 11
 BUSHALTE SPANJAARDSLAAN

Vanaf het bushokje aan de Harlingersingel 

loop je alsmaar rechtdoor voorbij de rotonde, 

met daarbovenop Us Mem (de koe), aan je 

rechterkant hangen vlaggen. Je loopt alsmaar 

rechtdoor tot je bij de Spanjaardslaan aan 

komt, deze sla je in. Verderop zie je een 

bushokje, met daarop hoofdstuk tien en elf. 

HOOFDSTUK 12 & 13
 BUSHALTE RENGERSLAAN

Vanaf de bushalte bij de Spanjaardslaan 

loop je de straat uit richting het 

Rengerspark. Aan het einde van de straat 

tref je een rotonde, hier sla je rechts 

af. Je volgt de weg tot de volgende rotonde 

waar je linksaf slaat (de Rengerslaan in). 

De twaalfde en dertiende hoofdstukken vind 

je bij de bushalte recht tegenover de Dirk 

Zeperweg.

HOOFDSTUK 14 & 15
 BUSHALTE GRONINGERSTRAATWEG

Vanaf de bushalte loop je terug naar de 

rotonde aan het begin van de Rengerslaan, 

bij de rotonde sla je linksaf richting de 

Noorderbrug. Je steekt de brug over voorbij 

Blomke van Romke en passeert het gymnasium 

aan je linkerkant. Eenmaal voorbij de 

rotonde loop je richting de volgende 

rotonde bij Jumbo Hoeksterend, hier volg 

je de weg richting de Groningerstraatweg. 

De veertiende en vijftiende hoofdstukken 

bevinden zich op het eerste bushokje. 

HOOFDSTUK 16 & 17
 TWEEDE BUSHALTE
GRONINGERSTRAATWEG
Voor de volgende twee hoofdstukken volg je 

de Groningerstraatweg, waar je de volgende 

bushalte treft aan de overkant van de weg 

met hoofdstuk zestien en zeventien. 

HOOFDSTUK 18 & 19
 BUSHALTE TEGENOVER 
SNACKBAR ‘T VLIET
Je loopt terug richting de rotonde en 

vervolgt de weg richting de Bleeklaan. 

Je loopt alsmaar rechtdoor tot je aan de 

rechterkant de Oostersingel treft, deze 

sla je in. Je passeert Tryater aan je 

linkerkant en loopt rechtdoor, tot aan het 

Vliet. Op het (Noord)Vliet sla je linksaf 

en volg je de weg tot de volgende rotonde. 

Net voor de volgende rotonde, tegenover 

snackbar ‘t Vliet vind je hoofdstuk 

achttien en negentien.

HOOFDSTUK 20 & 21
 BUSHALTE TEGENOVER 
DE KOEPELKERK
Vanaf Snackbar ‘t Vliet volg je de weg 

tot aan de rotonde, hier sla je rechtsaf 

richting de Bote van Bolswertstraat. 

Deze loop je met de bocht mee tot aan 

het bushokje, dat zich schuin tegenover de 

Koepelkerk bevindt. Hier tref je hoofdstuk 

twintig en eenentwintig.

HOOFDSTUK 22 & 23
 BUSHALTE VOOR 
DE BLOKHUISPOORT
Je loopt rechtdoor de Wijbrand de 

Geeststraat uit en dan over de brug naar 

links richting de Blokhuispoort. Eenmaal 

bij de Blokhuispoort loop je rechtdoor, 

richting de voorkant van de Blokhuispoort. 

Je loopt de poorten door, richting de 

voorkant van Dbieb. Hier lees je het 

eenentwintigste hoofdstuk.

Vanaf de Blokhuispoort loop je weer 

richting de weg en daar vind je aan de 

linkerkant het bushokje met hoofdstuk 

tweeëntwintig en drieëntwintig.

HOOFDSTUK 24 & 25
 BUSHALTE TEGENOVER 
DE BLOKHUISPOORT
Vervolgens steek je de weg over naar het 

bushokje waar je hoofdstuk vierentwintig 

en vijfentwintig vind. Dit zijn de laatste 

twee hoofdstukken. Leuk dat je mee hebt 

gedaan! 
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