
Beste collega's / studenten, 

Na de vakantie weer bijpraten met je collega’s, maar dan tijdens een “gezonde” wandeling. Of een beetje werken om 
de corona kilo’s kwijt te raken. Of gewoon om de Stad beter te leren kennen. Wat de motivatie ook is, IWP Gezonde 
Stad heeft i.s.m. het Kenniscentrum NoorderRuimte een Gezonde-Stadswandeling ontworpen. Een klein uurtje 
wandelen door Groningen/Stad, langs “gezonde” plekken. Starten kun je op iedere plek in de route! 
Veel wandelplezier, we horen graag jullie ervaringen (mail naar: a.h.bosker@pl.hanze.nl). 
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Klik hier voor meer informatie over de Innovatie WerkPlaats Gezonde Stad

Kaart openen in Google Maps

START:Academie Minerva, Gedempte Zuiderdiep 158

mailto:a.h.bosker%40pl.hanze.nl?subject=Gezonde%20StadWandeling
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/onderzoeksprojecten-uitgelicht/projecten-in-de-etalage/gezonde-stad
https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/onderzoeksprojecten-uitgelicht/projecten-in-de-etalage/gezonde-stad
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cri2-dLRTECgzXFT3Ikcne9eHMmfeL9-&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cri2-dLRTECgzXFT3Ikcne9eHMmfeL9-&usp=sharing


De Gezonde StadsWandeling

1. Health Food-restaurant/bar Feel Good - Oude Kijk in ’t Jatstraat 29
“Sit back, relax and have a good time. Healthy comfortfood, bloemen, slingers, verbinding en ananassen. 
Gepassioneerd over het bijdragen aan een gezondere, mooiere wereld en werken vanuit liefde voor mens 
en natuur. Het hart gaat sneller kloppen van groene avocado’s, prachtige pompoenen, en alles wat de 
natuur ons aan groente en fruit te bieden heeft. Hiermee toveren we de mooiste gerechten op je bord!”

- Steek schuin naar rechts over voor de volgende stop -

2. De Stadsakker; Van zaden naar tuingereedschap en gerecycled papier
Gevestigd in een schitterende Jugendstil slagerij in het centrum van Groningen. Voor 

iedereen met groene vingers, of wie groene vingers wil kweken. Naast een grote 
collectie boeken, zaden en gereedschap, is er ook alles om je oogst te verwerken, 
vogels te voeren, handige tuinhulpjes en natuurlijk uitgebreid advies. Of je nu een 
potje basilicum in leven wilt houden of inmiddels aan een hele volkstuin toe bent. 
Ook zijn er cadeaubonnen te koop, uiteraard gemaakt van gerecyclede prenten uit 
tuinboeken.

- Loop terug richting Feel Good. Recht er tegenover vind je stop 3 -

3. Standbeeld van de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs, Harmoniecomplex
Direct verbonden met gezondheidszorg. Aletta Jacobs legde in 1877 en 1878 
haar artsexamen af, waarmee ze de eerste vrouwelijke Nederlandse arts werd. 
Lid van de vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte die zich ten doel stelde 
om met hulp van rede, natuurwetenschap en logica de mens te ‘bevrijden’ van 
‘vooroordelen, kerkelijke bevoogding, dogma’s en schijnwaarheden’. In haar 
huisartsenpraktijk in Amsterdam hield Jacobs wekelijks gratis spreekuren voor 
minvermogende vrouwen, gaf ze cursussen en introduceerde ze het pessarium 
als voorbehoedmiddel.

- Ga via de Uurwerkersgang naar de Laan, sla linksaf en ga rechtdoor de Lutke Nieuwstraat in -

4. Oase van Rust: Verborgen nieuwbouw hofje Agaathhof via Lutke Nieuwstraat
Tijdens de Spaanse overheersing lag er een Kaatsbaan en in de eeuwen daarna 
achtereenvolgens een Christelijk Tehuis voor jongeren, een clubhuis en in de 
jaren ’60 een congrescentrum. Nu staan er 17 moderne stadswoningen rondom 
een groen gemeenschappelijk hofje: Agaathhof. Geïnspireerd op de besloten 
hofjes waarin vanaf de middeleeuwen liefdadigheidsinstellingen voor armen, 
zieken etc. waren gevestigd. Gekenmerkt door een tuin en binnenplaats met 
eigen sfeer: een oase van rust in de drukke binnenstad.

- Ga linksaf richting de Vismarkt. Ga voor de Korenbeurs langs en wandel zo de Folkingestraat in -

5. Folkingestraat: Maanstanden en een verborgen deur
Opdracht 1: zoek de verborgen deur (die niet open kan).

Opdracht 2: weet jij op de weg terug naar de Vismarkt de maan te vinden in de Folkingestraat?

De bronzen deur in de muur tegenover de synagoge op de hoek met het Zuiderdiep heeft geen deurklink 
en heet ‘Het Portaal’, de ontwerper is Gert Sennema. Achter deze deur ligt de (niet zo leuke) geschiedenis 
van de Folkingestraat verborgen. Een geschiedenis die niet meer naverteld kan worden omdat de 
Joodse mensen die er eens leefden, tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd zijn. Tot 1942 was 
de Folkingestraat het centrum van de Jodenbuurt, tot er in datzelfde jaar bijna 2500 Joodse Groningers 
werden weggevoerd. Een jaar later nog eens 300, een zwarte bladzijde in de geschiedenis.
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Bron foto: www.visitgroningen.nl

Bron foto: www.funda.nl



De maanstanden kunnen van invloed zijn op onze gezondheid. Onze energievoorraad en slaap kunnen er 
door worden beïnvloed. In de Folkingestraat hebben de maanstanden ook een andere betekenis. 
Duizenden wandelen en fietsen er dagelijks over heen. De meeste mensen valt het waarschijnlijk niet eens 
op. Maar de elf bronzen maantjes in de bestrating van de Folkingestraat in Stad liggen er al 23 jaar. De 
elf maantjes in de vorm van een halve maan vormen tezamen de verschillende maanstanden, van volle 
maan tot nieuwe maan. Het is een kunstwerk, ‘Galgal Hamazalot: Tekens van de Dierenriem’, genaamd en 
gemaakt door de joodse kunstenaar Joseph Semah. Het werk is ter nagedachtenis aan het joodse leven in 
de Folkingestraat tot aan de Tweede Wereldoorlog.

- Je bent weer terug op de Vismarkt. Rechts in de verte zie je de toren van D’Ole Grieze trots boven de rest 
van de gebouwen prijken. Loop via de Vismarkt, Tussen Beiden Markten en de Grote Markt naar de toren -

9. De Martinitoren beklimmen
De Martinitoren, ook wel bekend als D’Ole Grieze, werd voltooid in 1482. Tezamen met de gedeeltelijk 
houten spits is de toren 97 meter hoog. Daarmee is dit het hoogste gebouw van de stad Groningen. 
En met 255 traptreden wellicht ook wel één van de gezondste gebouwen. 
Wie het eerste boven is…!

- Vanaf de toren kun je via de Kreupelstraat richting Turfsingel. Vlak voor de brug aan je rechterhand 
de ingang naar: 

10. De Prinsentuin 
Opdracht 1. Zoek minimaal 3 planten in de Prinsentuin die effect hebben op gezondheid. 

Opdracht 2. Zoek de restanten van de oude stadsmuur.

Vanaf 1594 werd de Prinsenhof de verblijfplaats van de stadhouders: de prinsen van Nassau. Speciaal 
voor hen werd in 1626 de Prinsentuin aangelegd met een rozentuin, kruidentuin en mooie berceaus (met 
bomen overgroeid pad). Het is één van de zuiverste voorbeelden van een renaissancetuin in Nederland. 
De Prinsentuin is volledig ommuurd. Mede daarom is het een oase van rust, midden in de drukke 
binnenstad van Groningen. 
Vanaf de Turfsingel biedt de Zonnewijzerpoort toegang tot de tuin (Open van 10.00 - 18.00 uur). Boven 
de zonnewijzer staat een Latijnse tekst: Tempus Præteritum Nihil Futurum Incertum. Præsens Instabile 
Cave Ne Perdas Hoc Tuum. Dit kan worden vertaald als De vergane tijd is niets, de toekomende onzeker, 
de huidige wankel. Zorg dat je die van jou niet verspilt. In de Prinsentuin wordt jaarlijks het festival 
Dichters in de Prinsentuin georganiseerd. Ook is bij mooi weer de theeschenkerij in de tuin geopend. De 
onderliggende stadsgracht is door het inklinken van de grond nog steeds zichtbaar in de tuin, zo’n 15 meter 
vóór de paardenkastanje.

Br
on

 fo
to

: h
ttp

s:
//d

is
co

ve
rg

ro
ni

ng
en

.c
om




