
 
straat in. Je ben nu op de Herestraat (een straatnaambordje zie 
je hier waarschijnlijk niet) en blijf deze een flink stuk volgen.  
Op de kruising na huisnr 2 (daar zie je rechts het Stadhuis 
weer) LA (Tussen beide Markten). Let op, loop er niet aan  
voorbij: heel kort daarna (dus loop niet het plein op) LA het 
schattige smalle straatje in (Tingtangstraatje).  
 
4. Aan het einde RA en RD, je ziet rechts dat plein (Vismarkt) 
en blijf daar nog even langs. Op de 1e straat LA (Pelsterstraat) 
en blijf deze straat een stuk volgen. Let op, loop er niet aan 
voorbij want ander mis je wat moois: bij huisnr 43 RA de deur 
door (ja dat mag) het hof van het Pelstergasthuis in (boven die 
deur staat Heiligen Geest Gasthuis). In dat hof kunt je aan de 
rechteroverkant naar links of naar rechts nog een paar hofjes 
bezichtigen, je kunt daardoorheen zelfs een rondje lopen en 
komt dan weer uit in het hof waar je nu staat. Verlaat dit hof 
weer door dezelfde deur en ga RA. Je loopt nu weer op de  
Pelsterstraat en blijf deze nog even volgen. Even na huisnr 51 
(staat rechts van de weg) LA (Bruine Ruiterstraat), voor je zie je 
C&A en daar ga je RA (Herestraat, een straatnaambordje zie je 
ook nu niet).  
 
5. Op de kruising eerst de drukke weg oversteken en aan de 
overkant op het Gedempte Zuiderdiep LA. Na huisnr 26abc RA 
(1e Drift), op de 1e kruising ook RA (Prinsenstraat) en op de 
volgende kruising LA, je bent weer op de Herestraat, nu zie je 
wel een bordje. Loop rechts van de weg en ga op de kruising 
RD. Bij de rotonde (een plantsoen) via de zebra de weg over-
steken, dat plantsoen in en op het 1e klinkerwandelpad RA, 
links zie je een kunstwerk. Daarna de weg oversteken en RD, 
links zie een smalle groenstrook (Ubbo Emmiussingel, staat 
iets verderop). Wat verderop zie je links het Groninger Museum 
weer, na huisnr 41 op de kruising LA de brug langs dat muse-
um over en voor je zie je het stationsplein. 
 

Het Pelstergasthuis is het oudste gasthuis van Groningen.  
De stichtingsdatum is onbekend, maar ligt waarschijnlijk in de 
dertiende eeuw. Het gasthuis wordt voor het eerst genoemd in 
1267 als Paus Clemens IV toestemming verleent om een kapel 
en een begraafplaats aan te leggen. De kapel, de Pelstergast-
huiskerk, is daarmee het oudste nog bestaande deel van het 
gasthuis. Het heeft een fraai orgel van Hinsz uit 1774 en de 
oudste klok van Groningen (1459). In de 13e eeuw ontstond  

bij de kapel het 'hospitael ten Hillighen Gheeste', waar passe-
rende vreemdelingen, armen en zwakken werden verpleegd. 

 
Kaart op volgende bladzijde! 

LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor 

 
1. Zoek vanaf de voorkant van het station het gele gebouw van 
het Groninger Museum op en ga daar de fiets/voetbrug over. 
Na die brug (waarover je rechts van je dat gele passeert) LA, 
je loopt dan aan de linkerkant van een groenstrook (de Ubbo 
Emmiussingel). Aan het einde de weg oversteken, nog even 
RD en in het midden van de groene rotonde (Emmaplein) RA 
en zorg dat je aan de linkerkant komt te lopen. Kort daarna LA 
(Ganzevoortsingel), iets verderop zie je links een Russisch 
Orthodoxe kerk en blijf deze straat volgen. Gelijk na huisnr 1a 
(daar zie je een stukje voor je een brug) op de driesprong RA 
(Museumstraat). Waar deze klinkerweg een linkerbocht maakt, 
voor huisnr 19 RA (Reitemakersrijge) en loop aan de linkerkant 
van de weg. Na huisnr 2 via de zebra RD het smalle straatje 
in (Torenstraat). Op de 1e kruising RA en al kort daarna LA 
(Gedempte Zuiderdiep) en blijf aan de linkerkant. Na huisnr 87 
LA (Folkingestraat) en blijf deze leukste winkelstraat van 
Nederland in 2014 een stuk volgen.  
 
2. Waar je rechts een groot plein ziet en links de Korenbeurs, 
strak voor die Korenbeurs LA (Akerkhof) (wil je op dat plein wat 
rondbanjeren, je komt hier zo nog een keer). Ga een keer aan 
de rechterkant lopen. Direct na de kerk op het grindplein RA en 
direct na de kerk nog een keer RA. Ga nu aan de linkerkant 
lopen (Akerkhof). Na huisnr 5 (daar zie je rechts dat plein van 
daarnet weer) LA (Stoeldraaierstraat). Even na huisnr 58 t/m 
68 kruising ook LA (Grote Kromme Elleboog) en daarna op de 
driesprong RA (ook Gro-o-te Kromme Elleboog). Kort daarna in 
de linkerbocht bij huisnr 15 RA (Kleine Kromme Elleboog).  
Na huisnr 10a RA (ga je hier nog even RD op en neer, dan 
kom je uit op het gezellige, horecarijke Uurwerkersplein). Aan 
het einde LA, blijf RD gaan en je ziet links Rijksuniversiteitsge-
bouw De Harmonie. Aan het einde nog even RD, de Kijk in ’t 
Jatbrug over en direct daarna RA (Lopende Diep), wat verder-
op zie je links een parkje met wat banken; lekker om daar  
even te rusten en te genieten van het groen.  
 
3. Daarna RA weer een brug over en RD (Oude Boteringe-
straat). Pas na huisnr 4 (daar zie je van rechts de Zwanestraat 
komen) LA richting Martinitoren. Waar je een plein oploopt en 
rechts de zijkant van het Stadhuis ziet, nog even RD het grote-
re plein oplopen en dan een keer RA dat plein oversteken. Aan 
de overkant ongeveer voor De Drie Gezusters LA en daarna 
de rechterbocht volgend de Oosterstraat inlopen. Tegenover 
huisnr 32 RA (Donkersgang) en loop deze steeg met een enkel 
bochtje uit. Op kruising LA (Gelkingestraat, staat wat verderop) 
en op de 1e kruising RA (Carolieweg, staat wat verderop).  
Op het pleintje bij de hoek van de Hema RA de brede winkel- 
 

 

Shoptocht Groningen 
 

Stadswandeling met hoog winkel- en horecagehalte. Vanaf station Groningen, 6 km. 

Na je treinreis naar Groningen kun je gelijk het befaamde Groninger Museum bezoeken, dat ligt tegenover het 
station en je komt er tweemaal langs. Voordat je aan het shoppen gaat wandel je eerst even door een groenstrook 
en door een rustige wijk met voorname Groninger huizen. Dat shoppen doe je in de compacte binnenstad over niet 
alleen de bekende grote winkelstraten maar ook wat kleinere, minder bekende waar je de leukste winkeltjes treft.  
Op het keerpunt van de route kom je even langs de Noorderhaven en een parkje waar je lekker op een van de 
bankjes kunt bijkomen. In het winkelhart kuier je ook over de Folkingestraat, in 2014 uitgeroepen tot de Leukste 

Winkelstraat van Nederland, dus gaat dat zien. Bijna aan het einde van de route wacht je nog een bijzondere 
verrassing: de hofjes van het Pelstergasthuis, ook bekend als het Heiligen Geestgasthuis. Heel bijzonder daar 
is de serene rust, die je zeker na al het winkelgeweld goed zal doen. Uiteraard krijg je ook de Martinitoren te 
zien en kun je op de Grote Markt en de Vismarkt even chillen. Klik hier voor de inspirerende fotoreportage! 
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Klik op de plaatjes hierboven voor betreffende websites! 

Leuke winkelstraten: 
Akerkhof - Zuiderdiep - Herenstraat - Folkingestraat 
Oude Kijk in 't Jatstraat - Grote Kromme Elleboog 

 
Leuke horecapleinen: 
Grote Markt - Vismarkt 

 
Bezienswaardigheden: 

Martinitoren - Groninger Museum - Hof Pelstergasthuis 
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