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Vanaf het station het plein oversteken naar brug richting Groninger Museum. Over de brug langs het museum RD lopen.  Voor de derde 
kruising staat links het kantoor Gemeentewerken uit 1928 van Siebe Jan Bouma. De ingang is om de hoek op het Gedempte Zuiderdiep. 
De route gaat RD. Sla op de volgende (de vierde na het museum) RA Nieuwstraat in. Dan 1e weg LA (Haddingestraat). Op nummer 23 is 
de Lutherse Kerk met een Amsterdamse School interieur van Kazemier & Tonkens. Doorlopen tot breed plein, de Vismarkt. Hier RA langs 
de zuidzijde van het plein verder lopen. Op nr. 36 een Amsterdamse School gevel. Aan de oostzijde va het plein RD lopen een straatje 
onder een gebouw door. Meteen na onderdoorgang LA en bijna meteen weer RA door straatje dat op ander plein uit komt, de Grote 
Markt. In deze hoek van het plein zijn twee Amsterdamse School trappartijen naar ondergrondse toiletten. Loop de Markt schuin naar 
links over naar de grote kerk (Martinitoren) en verlaat het plein via de staat rechts van de kerk (St. Jansstraat). Loop 0,5 km RD tot een 
T-kruising en sla RA de Oostersingel op. 1e weg LA langs de hoofdingang van het ziekenhuis lopen en weg oversteken, RD de Dirk 
Huizingastraat in. Na 350 m op T-kruising RA. Schoolgebouw op T-kruising is de Simon van Hasseltschool van S.J. Bouma. Tweede straat 
LA (Hortensialaan). Aan beide zijde van de straat woonblokken in Amsterdamse School stijl. Tweede straat L.A. Op de hoek aan de 
rechteroverzijde Jannes van de Wal denksportcentrum. Even verderop in het park ligt de S.J. Boumaschool van de architect met dezelfde 
naam. Sla 4e straat LA (Stokroosplein). Op T-kruising LA (Zonnebloemstraat). Onder poort door LA. Op splitsing rechtshouden, dan 1e 
straat RA (Meidoornpad). Vervolgens 1e straat RA en dan 1e LA. Tweede straat, na het water RA (Gorechtkade), dan 1e LA (Jan 
Hissinkstraat) met aan de linkerkant de Jan Hissink school, wederom van S.J. Bouma. Tweede straat RA, dan 1e LA en vervolgens 1e RA 
(van Doeverenplein). Op kruispunt aan linkerhand de Oosterkerk uit 1927 van Architectenbureau Kuiler en Drewes. Na 300 m. 3e straat 
LA (Petrus Driessenstraat). 1e straat RA en vervolgens 1e LA (Bernoulliplein) met Amsterdamse school woningbouw van J.A. Boer. Dan 
twee keer achterelkaar LA Eyssoniusstraat in. Dan 1e straat RA (Van Kerckhoffstraat).Op 2e kruising RA en meteen weer LA 
(Botermarktdrift). Dan 1e fietspad RA en 200 m RD lopen door winkelcentrum tot T-kruising LA (Korreweg). Op tweede kruispunt RA, 
maar niet de brede weg, maar langs de busbaan die aan de andere kant van kruispunt naar rechts loopt. Aan linkerhand na gebouw staat 
Transformatorhuisje van S.J. Bouma. Hier LA weg oversteken het park in pad langs vijver (aan rechterhand) volgen tot verkeersweg. Hier 
RA en meteen na het water LA Grachtstraat in. Eerste straat RA en meteen weer LA (Zwarteweg). Na 75 m aan rechterhand een hek met 
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daarachter een voormalige school in Amsterdamse School stijl. De Zwarteweg blijven volgen die na een kruispunt Louise Henriettestraat 
heet. Aan de rechterhand het wooncomplex Pythagorascomplex van J.A. Boer. 1e straat LA (Koninginnelaan) dan 4e straat LA 
(Nassaustraat) die we vervolgen het park in. Voor kruispunt aan rechterhand dubbele villa van M.B. Bruins uit 1926. Op het brede 
fietspad in het park meteen na waterpartij 1e pad RA. Pad langs water blijven volgen. Op T-kruising RA weg over steken en over de brug 
RA (Docter C. Hofstede de Grootkade). Meteen 1e LA de Melkweg op die we 350 m volgen totdat deze met een lange bocht op een T-
kruising uit komt. Hier RA Westersingel op. Op 1e kruispunt LA, doorlopen tot brug. Hiervoor RA langs het water (Pottenbakkersrijge). Na 
400 m. over tweede brug RA. Meteen na de brug LA water volgen. Derde straat RA (Theodorus Niemeyerstraat). Aan einde straat LA. Dan 
na het spoor tweede straat LA (Stephensonstraat). 1e straat RA en doorlopen. T-kruising oversteken en LA. Ook de Vensterschool  op T-
kruising is een ontwerp van Siebe Jan Bouma. Na 600 m komen we op een vijfsprong waarvan de 2e straat aan de linkerhand eem 
voetpad is dat schuin wegloopt en met witte banden is gemarkeerd. Rechts van dat voetpad ligt de laatste school van S.J. Bouma met 
eigele kozijnen. We slaan dat voetpad in (Davidstraat) die uitkomt op een T kruising. Hier RA (Achterstraat) en vrijwel meteen weer LA de 
overdekte brug over het spoor op. Aan de andere kant komen we uit bij het busstation. Het beginpunt ligt aan de linkerhand. 
  



 



 
  



 


