WANDELING SHEFFIELD 3,5 KILOMETER
Deze wandeling door Sheffield voert u langs oude gebouwen, de industriële opmars
en de mooie vergezichten. Sheffield was tussen 1270 en 1648 een klein marktstadje
wat werd gedomineerd door een groot kasteel. Het kreeg in 1893 de stadsrechten
door de staal industrie en de enorme groei van het aantal inwoners. De geschiedenis
van Sheffield kunt u door deze wandeling goed terug zien. Veel plezier.
 Start bij de tramhalte “Cathedral Tram Stop” U kijkt naar de [1] ‘The Cathedral of St Peter and St
Paul. Deze parochie kerk is oorspronkelijk gebouwd in 1116.
 Loop langs de rechterzijde van de kerk over de ‘East Parade’ naar de ‘Campo Lane’
[2] The Boys Charity School uit 1826 (nu kantoren) kwam in de plaats van de vorige school uit
1706.
 Ga rechtsaf naar het [3] Hartshead Square en loop vervolgens door de Watson’s Walk naar de
martkt (Market Place).
 Ga rechts en diagonaal over de weg richting High Street naar de verkeerslichten. Oversteken en
ga vervolgens rechts na de verkeerslichten de [4] Fitzalan Square in.
 Vervolg uw route richting de trappen aan uw linkerhand. Ga de trap af waar u onderaan op [5]
Bakers Hill komt. Ga Bakers Hill af en aan het einde gaat u rechts Pond Street in richting Sheffield
Interchange.
 Loop naar beneden links de [6] Pond Hill in over de River Sheaf. Sla links af en ga over de
trappen. Vervolg u weg over de wegen richting [7] Victoria Quays.
 Ga links over de tramsporen EN naar beneden via de trappen richting Victoria Quays, over de
weg en richting kanaal bassin.
 Volg de bocht van de Merchants Offices. Ga vervolgens links onder de boog naar Furnival Road.
 Oversteken - Over de toegangsweg naar het Victoria Hotel.
 Vervolg uw weg langs [8] Blonk Street naar The River Don en steek over om te kunnen zien waar
The River Sheaf en The Don samengaan in een duiker. Hierboven was de plaats van [9] Sheffield
Castle.
 Vervolg uw weg langs The Don en ga links de [10] passage in dat uitkomt bij Lady’s Bridge.
 Na de passage gaat u rechts en dan scherp links bij de eerste verkeerslichten. Vervolgens gaat u
over de brug rechts richting Bridge Street.
 Na het eerste gebouw gaat u rechts onder de boog door richting Upper Don Walk.
 Loop richting de River Don, waar u de waterkering en [11] Lady’s Bridge ziet. Ga vervolgens links
er loop zo’n 250 meter richting de grote weg A61 Corporation Street.
 Steek Corporation Street over bij de verkeerlichting en vervolg uw weg langs The Upper Don
Walk (Upper Don Trail).
 Ga links onder de flats door en vervolgens rechts richting [12] KelhamIsland Museum and
Brewery.
 Links bij Kelham Islang en vervolgens rechts de Alsa Street in.
 Vervolgens links de Russell Street in. Steek de hoofdweg A61 over bij de verkeerslichten.
 Sla links af langs de weg waar u de overblijfselen ziet van de [13] Bower Spring Ovens achter een
paar relingen.
 Ga rechts langs the Bower Spring ovens en vervolgens links de Gibraltar Street in dat overgaat in
West Bar. Ga langs [14] Corporations Street bij de rotonde naar West Bar.
 Ga rechts bij de kruising de Paradise Street in en steek de Queen Street over richting [15]
Paradise Square.
 Aan uw linkerhand is Wheats Lane (een smal straatje) dat u in gaat en volgt tot [16] North Church
Street.
 Ga rechts diagonaal over het St Peter’s Close en door de passage naar de [17] Campo Lane.
 Oversteken, rechts af, links af in de East Parade waar uw startpunt was.

