Een wandeling door oude straatjes, langs grachten en moderne architectuur
Vanaf het plein loop je omlaag in de richting van de Eem. Daar sla je rechtsaf en loop je onder de
spoorlijn door. Even verder bereik je de oude stad, die begrensd wordt door de Koppelpoort, een
laat-middeleeuwse stadspoort. Via deze poort steek je de Eem over en slaat dan naar rechtsaf, het
Grote Spui op. Aan het einde, na 250 meter, sla je links af en daarna meteen weer rechtsaf. Op de
volgende kruising ga je weer naar links de Berestraat in. Deze straat brengt je naar de bijna 100
meter hoge Onze Lieve Vrouwetoren uit de tweede helft van de 15de eeuw. Je loopt de straat (die nu
Krankeleindestraat heet) verder af tot je op de Langstraat komt, de winkelstraat. Hier sla je links af.
Na 150 meter sla je rechtsaf de Kortegracht in. Aan de rechterkant ligt het Mondriaanhuis. Je keert
weer terug en vervolgt de Langstaart. De Sint Joriskerk laat je links liggen (daar kom je later nog
terug) en loopt verder totdat je bij de Kamperbinnenpoort komt. Je loopt onder de poort door. Bij de
tweede straat sla je linksaf de Coninckstraat in. Na 100 meter sla je rechtsaf de Pothstraat in. Je komt
dan vanzelf bij het Hofje De Armen de Poth.
Je loopt nu weer terug en slaat op de Coninckstraat rechtsaf. Na 40 meter sla je linksaf Teut in. Na
150 meter sla je opnieuw linksaf. Bij de gracht weer linksaf en meteen rechtsaf het bruggetje over. Je
komt dan uit op Muurhuizen. De huizen hier zijn gebouwd op de fundamenten van de stadsmuur. Je
slaat rechtsaf.
Op de driesprong hou je rechts aan; op de volgende kruising sla je linksaf. Als je de gracht bent
overgestoken sla je weer linksaf en loop je in de richting van de Sint Joriskerk. Tegen de zijgevel
bevindt zich het waaggebouw waar vroeger de boter werd gekeurd en gewogen.
Aan de westkant van het plein loop je de straat Vijver in. Die volg je tot je op Havik komt: je slaat dan
twee keer achter elkaar links af. Na 70 meter sla je rechtsaf Kerkpad in waarna je rechtsaf de
Langegracht in gaat. Die volg je tot je op de Langestraat uitkomt. Dan sla je rechtsaf en keer je via de
Breestraat en de Koppelpoort weer terug naar het uitgangspunt.

