
Wandeling gevelstenen 
Lengte ongeveer 2 km   |  30 minuten

De wandeling start bij Ritsevoort 2, hier kun je het Hofje 
van Splinter bezoeken. Naast het hofje vind je een bijzon-
dere gevelsteen op Ritsevoort 4.
Hierna loop je over de rechterkant van de Oudegracht 
naar de Baangracht. Onderweg kom je twee gevelstenen 
tegen. Aan de overkant Oudegracht 258 en een stukje 
verder aan de Oudegracht 241. 

Je loopt over de Baangracht langs de Lutherse kerk en 
naast de kerk aan de gevel op Baangracht 3 zie je een 
recente gevelsteen die in 2000 is geplaatst. Vervolgens 
loop je naar de Baansluis en ga je de sluis over en keer 
je via ander kant van de Baangracht terug op de Oude-
gracht. 

Je loopt tot aan de Groot Nieuwlandbrug en steekt hier 
over om een goed beeld te hebben van de gevelsteen 
het melkmeisje op de Oudegracht 56. Keer daarna weer 
terug naar de overkant van de Oudegracht. Je bezoekt het 
Wildemanshofje op Oudegracht 85. 

Hierna steek je de Werfbrug over, door de Keetgracht en 
vervolgens steek je de Laat over naar de Zoutstraat. Op 
het Verdronkenoord sla je rechtsaf. Hier vind je het pand 
met de ‘Kogel in de kerk’ op Verdronkenoord 37. Je 
loopt tot aan de Bierkade en keert via de overkant van 
het Verdronkenoord terug. Je komt langs de Accijnstoren 
en de gevelsteen op het pand Verdronkenoord 2.  

Bij de Sint Annastraat sla je af naar rechts. Je steekt  
over op de Sint Annabrug en bij het Luttik Oudorp  
sla je linksaf. Vlak na de brug zie aan de overkant op  
Luttik Oudorp 67 een gevelsteen met een ezel. Loop 
vervolgens verder over het Luttik Oudorp. 
Op Luttik Oudorp 108 kom je ook een bijzonder gevel-
steen tegen van een gaper.
Loop verder; je passeert de Kooltuin en bij de Zijdam 4 
zie je een gevelsteen van een otter. 

Loop verder over de Zijdam via de Voordam naar het 
Waagplein. Vanaf het plein zie je de gevelsteen met de 
Vier Heemskinderen aan de Mient 2.

Loop door op de Mient en steek over op de Gewelfde 
Stenenbrug. Stop op de brug en kijk  omhoog naar de 
gevelstenen op de Mient 23 en aan de Mient 33.  Je 
gaat naar rechts en vervolgens naar links en je komt uit 
bij de Visbanken en loop door de Visbanken naar het eind 
van de wandeling op de Platte Stenenbrug. 

Bekijk voordat je de wandeling loopt eerst 
nog een keer de korte film over de gevel-
stenen. Dan weet je meer over de achtergrond 
van de gevelstenen.


