
Trouwen in het 
fraaie Stadhuis van 
Leeuwarden
Een droomhuwelijk in één van de 
mooiste monumenten in Leeuwarden



Oranjezaal

Geef elkaar het ja-woord in het fraai gerestaureerde 
Stadhuis van Leeuwarden. Het Stadhuis is één van de 
trouwlocaties in de gemeente Leeuwarden. Trouwen in 
de prachtige Oranjezaal of de kleinere Nieuwe Zaal. Een 
droomhuwelijk op een historische locatie.

Stadhuis

Het Stadhuis is één van de oudste en mooiste monumenten van de stad. 
Het gebouw werd in 1715 gebouwd onder leiding van Claes Bockes Balck. 
De eerste steen werd gelegd door de driejarige Willem Carel Hendrik Friso, 
prins van Oranje en Nassau, erfstadhouder van Friesland en zoon van 
Maria Louise van Hessen-Kassel. Het Stadhuis is gebouwd in laatbarok- en 
rococostijl. Het Stadhuis biedt onderdak aan burgemeester en wethouders 
en enkele ambtelijke diensten. 

Oranjezaal

Geef elkaar het ‘ja’-woord in de prachtige Oranjezaal. De zaal werd in 
1760 gebouwd als raadzaal. Maar sinds de restauratie in 2002-2005 is 
de Oranjezaal in gebruik voor ontvangsten en het sluiten van huwelijken. 
Felrode Italiaanse designstoelen zorgen voor een speels tegenwicht in 
de oude met houtsnijwerk gedecoreerde zaal. Het prachtige houtwerk 



Nieuwe Zaal

en de zeldzame Venetiaanse kristallen kroonluchter met achttien armen 
zorgen voor een klassieke ‘touch’. De zaal biedt ruimte aan 75 gasten. Aan 
de wanden hangen vorstelijke portretten van Koning Willem I tot en met 
prinses Juliana. De ereplaats is voor Maria Louise van Hessen-Kassel, vaak 
Marijke Meu genoemd en de moeder van Willem Carel Hendrik Friso. Na 
de plechtigheid kunt u met de gasten een toast uitbrengen in de sfeervolle 
gewelven onder het Stadhuis.

Trouwt u op vrijdag of zaterdag? Dat betreedt u het Stadhuis via het bordes 
met rode loper. U wordt ontvangen in de centrale hal. Deze voormalige 
hoofdingang aan het Raadhuisplein straalt allure uit. Deze ingang is niet 
toegankelijk voor mindervaliden. De ingang Hofplein is wel toegankelijk 
voor mindervaliden. Van maandag tot en met donderdag betreden bruids-
paar en gasten het Stadhuis via de moderne ingang aan de zijkant.

Nieuwe Zaal

Komt u met een kleiner gezelschap? Dan is de Nieuwe Zaal voor u de 
perfecte locatie. De Nieuwe Zaal is beschikbaar op maandag vanaf 10:00 
uur, dinsdag t/m donderdag vanaf 09:00 uur en vrijdag van 09:00 – 12:00 
uur en biedt plaats aan maximaal 15 personen. De zaal is niet toegankelijk 
voor mindervaliden. 
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Parkeren

Een week voor uw huwelijk krijgt u vijf parkeerontheffingen voor anderhalf 
uur parkeren. De auto’s kunnen naast het Stadhuis geparkeerd worden.

Meer informatie?

Voor meer informatie over trouwen in het Stadhuis kunt u contact opne-
men met de gemeente Leeuwarden, telefoonnummer 14 058.


