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EN YN DEINUM STIET IN SIPEL OP ‘E TOER 
 
Wandelroute – Friesland – DR 2022.01 
Deze Op Verkenning beschrijft een ongeveer 12 km lange wandeling vanaf het stationnetje 
in Deinum. We verkennen dit terpdorp, steken het Van Harinxmakanaal over en volgen dit 
kanaal en de Harlinger Trekvaart naar het centrum van Leeuwarden. Na een wandeling door 
het stadshart en de Prinsentuin eindigt deze Op Verkenning bij het station. 
 
OV naar Deinum, station Deinum, en vanaf Leeuwarden, station Leeuwarden 
Raadpleeg hiervoor volgende website(s): 
www.9292.nl, www.ns.nl of www.arriva.nl voor de trein naar station Deinum en vanaf sta-
tion Leeuwarden. 
 
De wandelroute is op de kaart te bekijken via: En yn Deinum stiet in sipel op ‘e toer. 
 
De route gaat vrijwel volledig over verharde of halfverharde paden en wegen.  
 
Wandelroute 

1. Wandel na het uitchecken – station Deinum kent geen poortjes – de Spoorstrjitte in met 
het water links en het parkeerterrein rechts. Steek na ca. 100m naar links het brugje 
over, RA, voetpad. Dit pad komt na een tweede brugje weer uit op de Spoorstrjitte, LA. 
RD op de kruising na een school, Heechpaed. Het betonnen zitmeubilair is een overblijf-
sel uit de tijd dat hier De Sipel van kunstenaar Ids Willemsma stond. 
 

2. Volg het Heechpaed naar de St. Janskerk, ga door het hek en wandel via het grindpad 
linksom de kerk. 
 

3. Ter hoogte van de ingang naar de kerk LA, Tsjerkepaed, en aan het eind RA, St. Janswei. 
Op de kruising LA, Sportlaene. Vervolgens in de eerste bocht naar rechts links aanhou-
den; ook Sportlaene. Loop naar het Van Harinxmakanaal en volg het betonpad met het 
water links. Loop het pad helemaal uit en ga scherp rechtsachter, Troch de Koer. Bij 
huisnr. 22 links aanhouden. Volg het pad en weg met het water links. Negeer daarbij het 
woonblokje links, de Tredde Kaets. Het pad komt uit op de Spoorstrjitte. Sla LA en volg 
de geel, rode markering van het Elfstedenpad (bij wknp 60 RD, 43 RD).  

Foto links de St. Janskerk vanaf het Heechpaed. Foto rechts het kunstwerk 

de Sipel op zijn huidige stek, vlakbij het station aan de Spoorstrjitte.   

 

https://www.afstandmeten.nl/index.php?id=3117658
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Dit 283 kilometer lange streekpad langs de elf steden van de gelijknamige schaatstocht is 
een initiatief van de Koninklijke Wandelbond Nederland en Stichting Wandelnet. 
 

4. Even voor Minicamping Van Harinxma RA de Hegedijk op om hoog boven het water het 
Van Harinxmakanaal te kruisen. Direct na de brug via de trap (links) naar beneden en 
links aanhouden. Met het kanaal rechts wandelen we over het Ferbinningspaad richting 
Leeuwarden. 

 

 
 
Bovenste foto – De fietsbrug Ritsumasyl is een draaibrug met de hoofdpijler 

aan de noordelijke oever van het Van Harinxmakanaal. Op de onderste foto 

Deinum met de toren met sipel aan de zuidwestelijke horizon. 

5. Meteen na een bakstenen huisje – een gemaaltje van het Waterschap Fryslân – takt een 
onverhard pad af naar links. Dit pad ligt links van de westelijke en noordelijke dijk rond 
de voormalige vuilstort Skinkeskans, waarop de Energiecampus Leeuwarden verrijst.  
 

6. Half december ’21 was de aftakking vanwege de vele regen in combinatie van zwaar 
grondtransport veranderd in een heuse modderpoel en daarom alleen met laarzen toe-
gankelijk. Het alternatief: negeer vanaf nu de markering en blijf het Ferbinningspaad 
langs het kanaal volgen. Na een grote bocht naar links komt het uit op de Simon Vestdijk-
wei, rechts aanhouden, brug over, rechts aanhouden en naar rechts het pad langs het 
water ingaan (Bisschopsrak). Dit pad draait naar links en gaat onder de Slauerhoffbrug 
door. Nu steeds RD met de Harlinger Trekvaart rechts. 
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Aan de Harlinger Trekvaart liggen veel historisch waardevolle schepen. 

7. Weg en vaart maken een bocht naar links. Steek met de Verlaatsbrug het water over en 

ga naar de overkant van de weg. Vervolg de wandeling nu met het water links, Willems-

kade. Ga bij de Prins Hendrikbrug LA. Na enkele tientallen meters ligt rechts het Wilhel-

minaplein en links het Paleis van Justitie. 

 

Dit neoclassicistische gebouw met Korinthische zuilengalerij is gebouwd in 1851 en is een 

ontwerp van Thomas Adrianus Romein. Op het plein staat aan de rechterkant een pilaar 

met daarop het gedicht waarmee de Op Verkenning in De Reiziger begint. Aan de oost-

kant van het plein zijn het Fries Museum en Slieker Film gevestigd. 

 

8. Na de rondgang over het plein terug naar het Paleis van Justitie. Op de kruising LA, Rui-

terskwartier. Ter hoogte van de schouwburg de klinkerweg rechts voorlangs de talrijke 

horecagelegenheden en rechts aanhouden (water links). Steek de dubbele straat (Wes-

terpijp) naar linksvoor over en wandel via de Torenstraat naar het Oldehoofsterkerkhof. 

 

 
 
Oldehoofsterkerkhof met aan de westzijde de ca. 40m hoge Oldehove. Bouw-

meester Jacob van Aaken begon in 1529 met de bouw van deze niet afge-

maakte toren. Deze staat bijna twee meter uit het lood en de trap telt 183 

treden. 
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9. Wandel na een eventueel rondje over het plein richting noordkant van de toren en steek 

de verkeersweg Westerplantage/Boterhoek over naar de Noorderplantage. Volg het pad 

langs de waterkant.  

 

 

De plantage gaat over in de grotere Prinsentuin. Volg voor even de geel, rode markering 

langs de gelijknamige horecagelegenheid met het Pier Pandermuseum, maar sla net voor 

de muziekkoepel het voetpad in naar links. Verderop komt het weer uit op een gemar-

keerd pad, LA richting waterkant. Volg de waterkant tot de Noorderbrug en sla RA (mar-

kering (het streekpad gaat hier RD). 

 

10. Neem op de rotonde van de Noorderweg de tweede afslag rechts, vervolgens de eerste 

weg rechts, Vijzelstraat en ga daarna bij de eerste links, Nieuweburen. Steek via de Dub-

bele Pijp het water over, ga RA, Voorstreek. Na huisnr. 74 LA, Bonifatiusplein. Wandel 

linksom de kerk, ga bij het standbeeld AMOR PROXIMI van Tilly Buij en Gerard Groene-

woud via het trappetje onder het flatgebouw door en steek de Amelandsdwinger over. 

 

11. Neem bij de Prins Hendrikkazerne het voetpad naar links en loop om het gebouw heen. 

Het pad langs de waterkant komt uit op de Amelandsdwinger/Oosterkade, steek over en 

ga LA. Bij de brug RA, Tuinen. Steek ter hoogte van huisnr. 17 het brugje over, een paar 

meter naar rechts en ga dan LA, Turfmarkt (gaat over in de Tweebaksmarkt).  

 

12. Na ca. 300m RA, Oude Oosterstraat. Voor het water LA, Berlikumermarkt, wordt Weaze. 

Volg de gracht tot de Huizumerbrug, RA de brug over en via de Nieuweweg richting ro-

tonde met in het midden een beeldengroep. Neem op de rotonde de derde afslag rechts, 

Wirdumerdijk. Na de Wirdumerpoortsbrug RA, Willemskade, vervolgens de eerste straat 

links, Baljéestraat en aan het eind RA, Stationsweg. Aan de overzijde bevindt zich het sta-

tion. 

 

LA = linksaf, RA = rechtsaf, RD = rechtdoor, m = meter, wknp = wandelknooppunt. 

Foto links Prinsentuin aan de Noorder Stadsgracht. Foto rechts Op ooghoogte de 

aanbeveling aan het publiek goed voor het park te zorgen. Op schoenhoogte 

bordjes dat de wandelpadplaten zijn gemaakt van gerecycled betonpuin en oli-

fantsgras. 
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Horeca 

Na het verlaten van Deinum voert de wandeling langs It Holt. In de wintermaanden is het 
restaurant – corona sluiting voorbehouden – pas om 16 uur geopend (op vrijdag om 11.30 
uur). Vanaf 1 mei op alle dagen om 11.30 uur. Leeuwarden biedt een ruime keuze aan ho-
reca.  
 
2021.12.27 


