
Vakmensen

FRIES MUSEUM LEEUWARDEN 
Wilhelminaplein 92
8911 BS Leeuwarden

Locatie zeer kort samengevat: 
OV  :★ ★ ★ ★ ★ 
Auto  :★ ★ ★ ★ ★ 
Parkeren :★ ★ ★ ★ ★ 
Loop afstand :★ ★ ★ ★ ★ 
Toiletten :★ ★ ★ ★ ★ 
Rollator :★ ★ ★ ★ ★ 
Rolstoel :★ ★ ★ ★ ★ 

Op woensdag 10 mei 2023 verblijven wij op twee locaties.

Omdat het Fries Museum geen gelegenheid heeft om gezamenlijk de lunch te gebruiken, gaan we 
daarvoor even verderop naar het Wapen van Leeuwarden. Daarna kunt u zelf vrij door het museum 
lopen. Het afscheidsdrankje is ook in het Museum.

Bereikbaarheid
Het Fries Museum is met OV goed bereikbaar. Vanaf het Trein-Busstation Leeuwarden is het nog 
ongeveer 5 minuten lopen naar het museum. Zie www.9292ov.nl voor de dienstregeling.

Met de auto neemt u op de A32 (Meppel-Leeuwarden) afslag 17 (Leeuwarden-Zuid) of op de N31 
(Drachten-Franeker) afslag 25 (Leeuwarden-Zuid).   

Rijd nu Leeuwarden binnen over de Overijsselselaan. Na ongeveer 3 km slaat u op de T-splitsing 
rechtsaf de Aldlänsdyk op. Na 200 meter gaat u linksaf de Oostergoweg op. Blijf deze weg ongeveer 
1,7 km volgen. Na de 2e brug over het water slaat u bij de 2e weg rechtsaf Het Zuidplein op. U volgt 
deze weg ongeveer 400 meter en slaat dan linksaf de brug over. Gelijk over de brug weer linksaf de 
Nieuweweg in. Dan de 2e weg rechtsaf. U bent nu op het Zaailand en de parkeergarage ligt onder 
het museum. Voor een uitrijkaart wordt gezorgd na afloop van de bijeenkomst.

Over het Museum 
Het begint allemaal met het Koninklijk Fries Genootschap. Dat wordt in 1827 opgericht om de Friese 
cultuur in al zijn aspecten te bestuderen: taal, geschiedenis, archeologie, kunst, materiële cultuur. Al 
snel schenken adellijke en vermogende leden voorwerpen aan het Genootschap.

In 1877 wordt met die voorwerpen een grote tentoonstelling georganiseerd. De zaaltjes in het 
Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, tijdelijk ter beschikking gesteld door koning Willem III, zijn tot aan 
de nok toe gevuld. Kaarten van Friesland, terpvondsten, geboortelepels, speelgoed, vaandels en een 
complete reconstructie van een Hindelooper Kamer overweldigen de bezoekers. Vol of niet, het doel 
is bereikt: de geschiedenis van Fryslân wordt uitbundig getoond en gevierd. Van de 
entreeopbrengsten koopt het Genootschap een museumpand, dat in 1881 wordt geopend. Dit is het 
begin van het Fries Museum. Nu, bijna anderhalve eeuw later, is onze missie nog bijna hetzelfde: met 
onze verzameling vertellen we pakkende verhalen over toen en nu. 

Het Fries Museum is een dynamisch museum in het hart van de bruisende stad Leeuwarden. Stap 
binnen in het moderne gebouw en laat je inspireren door je favoriete verhalen of kunstwerk. Het 
zwaard van Grutte Pier, een romantisch schilderij van de wereldberoemde Sir Lawrence 
Alma-Tadema, het sprookjesachtige landschap van Gerrit Benner... Of toch het avontuurlijke leven 
van Mata Hari.
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Het museum is dé culturele hotspot van het Noorden. Verrassende, steeds wisselende 
tentoonstellingen vertellen verhalen van Middeleeuwen tot M.C. Escher. Laat je onderdompelen in 
Friesland: van de unieke Hindelooper stijlkamer en de strijd met het water tot toonaangevend design 
en meesters als Rembrandt en Sir Lawrence Alma-Tadema. In het Fries Verzetsmuseum hoor je 
verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Over verzet en vervolging in de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook over vrijheid anno nu. Op de derde verdieping bewonder je verse 
hedendaagse kunst van bekende en up-and-coming kunstenaars uit binnen- en buitenland.

De schatkamer van fryslân
Met ruim 200.000 voorwerpen herbergt het Fries Museum de grootste provinciale collectie van 
Nederland. Die collectie is heel rijk en divers: van schilderijen tot kasten en van archeologische 
vondsten tot prachtige kledingstukken, eigenlijk komt alles wel voorbij. De objecten weerspiegelen 
de samenleving en geschiedenis van Fryslân vanaf de prehistorie tot vandaag. De collectie is de 
schatkamer van Fryslân en een onuitputtelijke bron voor tentoonstellingen.

Meld je hier aan

https://p.easydus.com/project/12a4d4ab-79d5-4697-b626-37f6613cfe93/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

