
Ga na het museum de eerste straat

rechts (Bowlespark). Vervolg je weg tot je 

op de Grebbedijk komt. 

Ga hier linksaf en wandel verder over de 

dijk. Wanneer ben jij kwetsbaar? En hoe 

bescherm je jezelf? 
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Volg de dijk tot aan de eerstvolgende afslag. 
Wandel hier links de dijk af, steek de Veerstraat 

over en loop rechtdoor het Bergpad op. 
Welke bergen hebben jullie samen al overwonnen? 
Ga op het bergpad de tweede afslag links. Steek 
de Nassauweg over en volg de Hinkeloordseweg 
tot aan de Generaal Foulkesweg. Sla hier linksaf. 

Blijf links van de weg lopen en volg de Generaal 

Foulkesweg tot je bij een smal paadje komt waar je 

links kan. Je wandelt dan naar beneden en passeert 

de Joodse begraafplaats, vroeger was deze 

plek net buiten de stadswal gelegen. Wanneer heb 

jij verlies of rouw meegemaakt in je leven? Hoe 

heeft dit in het heden een plek gekregen? Hoe hoop 

jij zelf later herinnerd te worden? 

Aan het einde van het pad langs 
de begraafplaats ga je rechtsaf 
de Veerstraat in. Je volgt deze en 

komt dan uit op het 5 Mei plein. 
Als je naar rechts kijkt zie je het 

kunstwerk ‘Vrijheidsvuur’ 
staan. In de volksmond vaak wat 
lachend ‘de paal van Bernard’ 
genoemd. Hoe bespreken jullie 
seksualiteit? Hoe houd je de 
liefde levendig?  

Vanaf het ‘5 mei plein’ heb je de vrijheid om 

alle kanten op te gaan. Bijvoorbeeld rechtdoor 

richting de BBLTHK. Vanaf hier loop je zo de 

Hoogstraat in en eindigen jullie misschien wel in 

een knus cafeetje op de Markt.  
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Steek de Heerenstraat over en loop rechtdoor 

Bowlespark in. Je passeert hierbij 

Museum de Casteelse Poort. 
Hier valt van alles te ontdekken over de 

geschiedenis van Wageningen. Wat zijn 
bijzondere momenten uit jullie geschiedenis? 
Welke momenten hebben bijgedragen aan 

jullie onderlinge verbondenheid?

Start bij de fontein op de markt.

Hoe bruisend is jullie relatie op een schaal van 0 tot 10?

Vanaf hier loop je om de Grote Kerk heen richting het 

gemeentehuis. Met het gemeentehuis aan je rechterzijde 

loop je rechtdoor de Waagstraat in.



Vasthouden 

Wat is er aan de hand, met jou
Aan mijn zijde, zacht langs de gracht,

Wandelen wij, wie had dat nou verwacht,

Wat houdt je nu nog tegen, jij die
Door weer en wind alle regen trotseert,

Felle zon; de begeerte niet weert.

Maar je raadselen, ze onthutsen me steeds,
Waar we ook gaan, elke dag is een vraag

En een feest, van herkenning, ook vandaag..

Wil ik weten: wat je tegen kan houden,
Want met jou hand in hand; nooit meer
En steeds weer, loslaten, warm of koud,

Wil ik met je jong worden, heel oud.

gedicht door Simon Frans de Vries

Wat is jouw liefdestaal?

We hebben bij het uiten en ontvangen van liefde 

allemaal onze eigen specifieke voorkeur. Uit on-

derzoek blijkt dat er vijf liefdestalen (voorkeuren) 

zijn:

• Positieve woorden

• Tijd en aandacht

• Cadeaus

• Dienstbaarheid

• Lichamelijk aanraking

Op liefdestalen.nl kunnen jullie door middel van 

een test ontdekken wat je liefdestaal is. Als je 

weet welke ‘taal’ je partner spreekt kun je jezelf 

oefenen deze liefdestaal naar je partner te uiten. 

Je partner zal zich geliefd en gewaardeerd voe-

len. Zo houdt je je relatie leuk en sprankelend! 

Liefdes wandeling
Hoe loopt jouw relatie?

Leuk dat je meedoet aan de liefdeswandeling in 
Wageningen! De manier om op relaxte wijze nog meer 
uit je relatie te halen. Want terwijl je samen lopend 
geniet van de mooie plekjes, frisse lucht en actief bezig 
bent ga je op een inspirerende manier in gesprek over 
hoe jullie relatie loopt. Een soort 'mini APK' eigenlijk.

Deze liefdeswandeling is ontworpen door Liefde Doen, 
een burgerinitiatief. Liefde Doen biedt inspiratie en 
handvatten aan stellen om hun relatie nog leuker te 
maken. Want een fijne relatie heeft veel invloed op je 
gezondheid en geluk!

Veel plezier met elkaar en het nog mooier maken van 
jullie relatie!

P.S. Wil je anderen deze wandeling ook aanbevelen? 
Je kunt de liefdeswandeling gratis downloaden op 
www.buronij.nl

Wist je dat wandelen in de natuur 
goed is voor je relatie? 

• Je krijgt er energie van. 
• Het is het perfecte moment om  

samen te praten.
• Door de frisse lucht daal je stress- 

niveau en je gaat minder piekeren.
• En dat is ook nog eens goed  

voor je seksleven.

Bron: feeling.be

Zin in nog meer samen wandelen? 

Op zinenzijncompany.nl kun je nog meer 

Nationale Relatiewandelingen downloaden.

Hoe loopt jullie relatie?

Liefdeswandeling
door Wageningen

“Love is not something we give or get; 
it is something that we nurture and 
grow, a connection that can only be 
cultivated between two people when 

it exists within each one of them – we 
can only love others as much as we 

love ourselves.”

Brené Brown

Schrijf eens een brief aan je partner. 
Bijvoorbeeld over iets wat je bezighoudt, 

of iets wat lastig is tussen jou en de ander. 
Laat je partner ook reageren met een brief.

Tips en quotes

Ga uit eten in je eigen huis (handig als je 
even niet zoveel geld of geen oppas hebt). 

Kaarsjes aan, muziekje erbij.

“Liefde gaat niet vanzelf, zoals 
romantiek suggereert; liefde is een 
vaardigheid. En het helpt als we ons 
er van bewust worden dat we niet 
perfect zijn. Dat we fouten maken, 

dat we onvolwassen zijn, dat we niet 
zo onschuldig zijn als we denken.”

Britse filosoof en schrijver Alain de Botton in Flow
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