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Grou
• Afstand: 4 km
• Dorspwandeling
• Startpunt: De Treemter, Grou
• Vanaf de A32 neemt u de afslag naar Grou. Volg de weg naar het centrum. Voorbij
het postkantoor gaat u linksaf. Neem de volgende afslag linksaf. rechts ziet u de
Treemter

Een deel van deze route volgt de Halbertsmawandeling van
de VVV Mid-Fryslân. Voor de volledige route en de nodige
informatie over deze familie, die van grote betekenis is
geweest voor Grou en de Friese cultuur, is verkrijgbaar bij
de VVV.
Het dorp Grou heeft ongeveer 5500 inwoners en is bijzonder bekend bij Watersporters. Het water heeft in Grou altijd
al een belangrijke plaats ingenomen. Aan de diverse baaien en havens in het dorp waren bedrijfjes, zoals werven en
zeilmakerijen gevestigd. Naast de vele kooplieden, die hun
pakhuizen in Grou hadden, waren in het dorp een dertigtal
“komelkers”, kleine boeren met een paar koeien en land
dat alleen per boot bereikbaar was. In de loop van de 19de
eeuw werden veel baaien gedempt. Sommige straatnamen
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in het centrum van het dorp herinneren nog aan deze tijd.
Grou had vroeger al uitstekende verbindingen met Sneek en
Leeuwarden, het verkeer ging toen grotendeels met schouw
of een jacht. Tot het midden van de 19de eeuw waren er
slechts twee voetpaden die Grou met de buitenwereld verbonden. Met een pont kon met het voetpad richting Idaerd
volgen en men kon te voet naar Jirnsum. Het moderne Grou
is een populaire woonplaats voor forenzen en watersportliefhebbers. Zowel over de weg, het spoor als over het water
is de ligging zeer gunstig. Dit is ook te zien aan de uitbreiding van woonwijken en bedrijven ten noorden en zuidwesten van het dorp.

De wandeling start voor discotheek De Treemter. Uwandelt naar rechts richting het het Halbertsmaplein. Volg het trottoir aan de rechterzijde. U loopt door naar Halbertsmaplein nummer
4. U ziet hier de gedenkstenen van Eeltje en Joost Halbertsma. Als u de smalle straat naar
rechts inslaat, komt u in de Huzebosk. De straat die langs het kerkhof loopt, heet de Hôfsgrêft
(Kerkhofsgracht). U gaat rechtsaf dit straatje in. U loopt langs het poortgebouw en komt uit bij het huisje
met de vooruitspringende bovenverdieping. U loopt langs dit huisje, het Poartehûs, en gaat door de
Kerkhofspoort.

Swalkrûtes

U loopt verder om de kerk heen. U loopt verder langs de noordzijde van de kerk en gaat rechts het
Oerhaelspaed in. Loop verder langs de mooi gerestaureerde huisjes aan de rechterzijde naar de Nieuwe Kade. U loopt over de kade tot het eind, waar een monumentje staat.
Vervolgens loopt u verder het dorp in, over de gedempte Waachshaven. U komt op een plein, waar de
Waag heeft gestaan. U loopt verder langs Herberg Oer´t Hout, één van de grootste jeugdherbergen
van Nederland. Voorbij de herberg gaat u rechtsaf, de Skilerij in. Daarna volgt u de Suderkade naar
links tot aan de Brêge, de ophaalbrug over De Baai. U gaat over de brug en volgt het Brêgepaad tot u
uitkomt op de Stationsweg.
U gaat rechtsaf en loopt over het trottoir tot u links een opvallend gebouw ziet staan: het Raadhuis. U
wandelt de Tureluurstraat in, links van het Raadhuis. Na de kerk, gaat u linksaf het Wilhelminapark in. U
loopt over het bruggetje van de karpervijver. Loop om het kerkhof heen en bij het verlaten van het park
ziet u links het standbeeld van dr. Eeltje Halbertsma.
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U komt weer op de openbare weg, die hier Parkstraat heet, en gaat
rechtsaf.

Informatie:

U loopt verder langs een aantal winkels en op het kruispunt gaat u rechtsaf.
Ga over de Mr. P.J. Troelstrawei almaar rechtdoor. Volg de Pr. Beatrixweg
naar links, langs het kanaal.

Informatie dorp(en):
www.visitgrou.nl
www.dorpen.nl

Volg de weg naar links, de Pr. Wilhelminastraat. Ga even verder rechtsaf
en over de brug. Na de brug gaat u weer rechtsaf en volgt u de Molenstraat. Volg deze weg langs de oever van het Pikmeer. U kunt ook voor een
deel over de steigers van de jachthaven volgen. U passeert het Theehuis.
U loopt via de Meersweg en de Boerwâlshaven, waar vroeger de boeren
hun roeizeilschouwen aanmeerden. Ga linksaf de Drachtsterweg in. Neem
de 3de afslag naar rechts, de Paviljoenstraat.

Swalkrûtes

Op het kruispunt gaat u rechtdoor. Bij het postkantoor rechtsaf. Volg de
Hoofdstraat, de winkelstraat van Grou, terug naar De Treemter
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Toeristische informatie:
www.vvvmidfryslan.nl
www.beleeffriesland.nl

