knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Arnhem Centraal
Boekhandel Hijman Ongerijmd
Neighbourhood
Historische Kelders
Erfgoedcentrum Rozet
Feestaardvarken
VAN Van den Dungen
Nelson Mandelabrug
’t Amusement
Airborne at the Bridge
Havenmeester
Sabelspoort
First Eet
Knusss
Walburgiskerk
Eusebiuskerk
Focus Filmtheater
Mimint
SiS Spijkers en Spijkers
Humanoid
Loft
Collectie De Groen
Eems
Woarst
Minouche en Rûne
Little Things
Bos & Heij
TrixenRees
The Green Rose
Oranje Koffiehuis
HELLO. Urban Jungle & Store
Bonnie
Fraenck & Friends
Sneaky Shoes
Musis Sacrum
Brasserie Vieux Paris
Babo Café
’t Moortgat
Het Arnhemse Bakkertje
Café Verheyden

ROUTE
centrum
OVER DE ROUTE

Deze wandeling biedt voor ieder wat wils. Natuurlijk is Arnhem, met een internationaal
gelauwerde modeacademie, een echte modestad en kun je hier eindeloos shoppen. Maar in
het centrum heeft het oorlogsverleden z’n sporen nagelaten. Ook op het gebied van
geschiedenis en cultuur kun je dus je hart ophalen. De afgelopen jaren is het centrum
opgeknapt en gemoderniseerd. Het is mooi om te zien hoe oud en nieuw elkaar hier vinden.

DE WIJKEN

De binnenstad van Arnhem is autovrij; het is daardoor niet minder druk, maar wel kun je er
rustig slenteren en om je heen kijken. En er is veel te zien. Oude en nieuwe gebouwen
worden afgewisseld met straten waar de grote winkelketens zitten en schattige steegjes met
kleine boetieks, pleinen en terrassen. Het oorlogsverleden is op veel plekken voel- en
zichtbaar en er is volop mode en cultuur. De sfeer is zoals je kunt verwachten van een
provinciestad: bescheiden en ontspannen.
In de binnenstad wordt flink aan de weg getimmerd. De toegangspoort naar de stad, station
Arnhem Centraal, is na een jarenlange bouwperiode klaar. De Jansbeek, een eeuwenoude
beek die ontspringt op landgoed Zypendaal en via Park Sonsbeek naar de Rijn stroomt, is na
anderhalve eeuw weer terug in het centrum. Hierdoor sluiten het oude gedeelte, waar de
winkelstraten zijn, en het deel dat is platgebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog,
beter op elkaar aan. De sfeer in het centrum is uniek, omdat er naast winkels ook veel
woningen zijn. Die inwoners zorgen voor leven in de brouwerij. Naast Arnhemmers, wonen er
veel studenten van de mode- en kunstacademie. Ook die geven de stad kleur. Na sluitingstijd
van de winkels of op zondagochtend, dan is de stad alleen van hen en minstens zo gezellig.
De Eusebiuskerk staat fier midden op het Kerkplein. Je kunt je voorstellen dat die ooit het
symbool was van het machtscentrum van Gelre. Eromheen zie je veel nieuwbouw en het
gemeentehuis. Aan de Markt, die zeker op vrijdag en zaterdag een bezoek waard is, staan het
Provinciehuis en de Rechtbank. Ook de Rijnkade is de moeite waard, ondanks het toerisme
– je komt er geen Arnhemmer tegen. De terrassen zijn vaak vol en druk, maar het water
straalt een enorme rust uit en de geschiedenis van deze plek is ongelofelijk. Daarover kom je
meer te weten bij Airborne at the Bridge.
Naast een stad met een rijke geschiedenis en cultuur, is Arnhem een modestad. De
modeacademie van ArtEZ brengt veel talent voort en vaak blijven ontwerpers de stad trouw.

In het centrum zijn daardoor veel unieke winkels te ontdekken, waar je echt iets bijzonders
kunt scoren.

WEINIG TIJD

Arnhem Centraal + Erfgoedcentrum Rozet + Airborne at the Bridge + Eusebiuskerk +
Musis Sacrum

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.60 km)
Loop Arnhem Centraal 1 uit en houd schuin links aan. Steek de straat over en loop richting
brug, maar ga vrijwel direct linksaf de Korte Hoogstraat in. Je loopt over de Korenmarkt met
veel cafés en terrassen. Via de Pauwstraat ga je rechts de Jansstraat in, waar een boekhandel
2 zit. Ga rechtsaf de Rijnstraat in voor de hipste mannenmode 3 . Bijna aan het eind van de

straat ga je links de Oude Oeverstraat in, naar de Historische Kelders 4 . Verderop kom je
langs Rozet 5 , waar je ook koffie kunt drinken en waar het Feestaardvarken 6 voor de deur
ligt. Ga een stukje links de Kortestraat in, voor een tassenlabel 7 . Loop daarna verder door de
Kleine Oord. Ga rechts de Nieuwstraat in en loop, het laatste stukje van de Jansbeek volgend,
naar de Rijnkade. Rechts zie je de Nelson Mandelabrug 8 . Loop er naartoe en vergeet niet te
lezen wat erop staat. Onder de brug zie je allerlei streetart. Je kunt rechts voor de brug, op het
Roermondsplein, een blik naar binnen werpen bij ’t Amusement 9 , om te kijken of je daar
vanavond wilt eten. Wandel terug over de Rijnkade. Aan het eind ligt Airborne at the Bridge
10 . Je kunt nog verder langs het water lopen voor een broodje van de Havenmeester 11 . Ga

anders onder de Sabelspoort 12 door de Markt op 13 14 . Aan het eind van de Markt ligt
rechts de Walburgiskerk 15 en voor je de Eusebiuskerk 16 . Loop eromheen naar Focus 17 en
Mimint 18 . Nu kom je in het shopgedeelte. Begin in de Weverstraat met Arnhemse mode 19
20 , een conceptstore 21 en cultuur 22 . Steek via passage het Hemelrijk door naar de

Bakkerstraat, waar je rechts gaat 23 . Neem meteen links de Bentinckstraat 24 . Op de hoek
zit Minouche en Rûne 25 . Sla de Kerkstraat in 26 27 28 en ga aan het eind links en meteen
weer links de Koningstraat in 29 . Verderop zit links in de Arke Noachstraat het Oranje
Koffiehuis 30 . De route gaat rechts de Klarestraat 31 in naar de Nieuwstad, met op de hoek
Bonnie 32 en een stukje naar rechts in de Beekstraat Fraenck & Friends 33 . Volg de
Nieuwstad. Bij de kruising met de Walstraat zit links Sneaky Shoes 34 . Aan het eind van de
Nieuwstad zie je Musis Sacrum 35 al. Wandel door het park om Musis heen naar het
Velperplein om te eten bij Vieux Paris 36 . Of loop nog een stukje door, via de Roggestraat, tot
je rechts de Bovenbeekstraat in kunt om te borrelen 37 . Dat kan ook in de Ruiterstraat 38 of
haal daar een grofje 39 . Om de hoek in de Wezenstraat kun je lekker eten bij Verheyden 40 .
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1 ARNHEM CENTRAAL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het heeft lang geduurd, zelfs heel lang – meer dan twintig jaar – maar nu staat er een
futuristisch stationsgebouw, waar je mond van openvalt. Niet alleen de hal van Arnhem
Centraal is imposant, kijk vooral af en toe omhoog, ook op de perrons kijk je je ogen uit. Alles
golft en welft en tegelijkertijd is het een superstrak ontwerp dat mooi gebruikmaakt van de
hoogteverschillen in de stad. Het gebouw is ontworpen door Ben van Berkel, die onder
andere ook de Erasmusbrug in Rotterdam ontwierp.
stationsplein 166, trein of bus arnhem centraal

van Arnhem en omgeving ontdekken. En die geschiedenis is heel interessant en
veelomvattend! In Restaurant Momento kun je lekker even gaan zitten om iets te eten of
drinken.
kortestraat 16, www.erfgoedcentrumrozet.nl, +0031(0)26-3543161, ma 13.00-18.00, di-vr
10.00-18.00, za 10.00-17.00, zo sep-mrt 13.00-17.00, entree gratis, bus 12, 43 rozet
6 FEESTAARDVARKEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Het Feestaardvarken ligt op zijn rug in het Bartokpark. Het kunstwerk van Florentijn Hofman
is gemaakt van beton en staal en is 30 meter lang, 9 meter hoog en 13 meter breed. Burgers’
Zoo schonk het aan de stad Arnhem, ter ere van het 100-jarige bestaan van het dierenpark.

2 BOEKHANDEL HIJMAN ONGERIJMD - SHOPPEN

De medewerkers van Boekhandel Hijman Ongerijmd lezen zelf veel en geven je met een
aanstekelijk enthousiasme advies. Je krijgt hier direct zin in lezen! Ook als je geen zin hebt in
een praatje, kun je hier heerlijk rondstruinen en de persoonlijke aanbevelingen lezen op de
boeken. Bij Hijman Ongerijmd is het nooit saai; de agenda staat altijd vol met lezingen,
bijeenkomsten en boekpresentaties.
grote oord 15, www.hijmanongerijmd.nl, +0031(0)26-4424938, ma 11.00-18.00, di-wo & vr
9.30-18.00, do 9.30-21.00, za 9.30-17.30, zo 12.00-17.00, bus 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
roermondsplein
3 NEIGHBOURHOOD - SHOPPEN

Neighbourhood is een fijne winkel met fijne mannen die je helpen om het juiste kledingstuk
te vinden. Ze kijken je hier niet raar aan als je er niet zo hip uitziet als de kleding in hun winkel,
want hip is het wel. Ook voor mooie basisstukken kun je hier goed terecht, jammer genoeg
alleen voor mannen. Een winkel om in ieder geval even binnen te lopen.
rijnstraat 14b, http://nbharnhem.com, +0031(0)26-3704053, di-wo & vr 11.00-18.00, do
11.00-21.00, za 10.00-18.00, zo 13.00-17.00, bus 4, 5, 6, 7 rijnstraat

Het is vooral een populair klimtoestel voor kinderen. Vanaf de bovenste verdieping van Rozet
kun je mooi op het aardvarken kijken.
naast kortestraat 12, bus 12, 43 rozet
7 VAN VAN DEN DUNGEN - SHOPPEN

Bij VAN Van den Dungen vind je handtassen, werktassen en leren handschoenen, allemaal
ontworpen door Mirjam van den Dungen zelf. Ze heeft een simpele stijl met uitgesproken
kleuren. Op al haar tassen stikt ze een piepklein rood kruisje, waardoor haar stijl extra
herkenbaar is. Kijk vooral ook even bij de unieke exemplaren. Daar zitten vaak tassen tussen
waar je op een bescheiden manier de show mee kunt stelen.
kortestraat 24, www.vanvandendungen.nl, +0031(0)26-3831110, wo-za 11.00-17.00, bus 12,
43 rozet
8 NELSON MANDELABRUG - BEZIENSWAARDIGHEDEN

‘HUIZEN – WIND – DE STROOM – DE VERTE – DE UTOPIE – INDONESIË – DE BOTEN – DE
ZEE – BLAUWE LUCHT’ zijn de woorden op de Nelson Mandelabrug, die je vanaf de
Rijnkade kunt lezen. Ze zijn een overblijfsel van het evenement Sonsbeek ’93, zoals er wel
meer kunst te vinden is in de stad (Lazy King en Spitting Leaders). De brug heet in de

4 HISTORISCHE KELDERS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Een groot gedeelte van de Arnhemse winkelstraten is onderkelderd. De Historische Kelders

volksmond ook wel de Nieuwe Rijnbrug, waar de John Frost de oude is. Die zie je vanaf deze

zijn eeuwenoud en geopend voor publiek. Je kunt er zelf in ronddwalen of je laten rondleiden

brug ook goed, als je eroverheen gaat om in Arnhem-Zuid te komen.
nelson mandelabrug, bus 4, 5, 6, 7 rijnstraat

(check de website). Als Sinterklaas in het land is, zijn de kelders van hem en zijn pieten en is
een bezoek voor jonge kinderen extra leuk.
oude oeverstraat 4, www.historischekelders.nl, +0031(0)26-3511311, wo-za 12.00-17.00,
eerste zo van de maand 12.00-17.00, € 4, rondleiding € 5, bus 12, 43 rozet
5 ERFGOEDCENTRUM ROZET - LEUK OM TE DOEN

Het Rozet is alleen voor het gebouw al een bezoek waard. Het ontwerp heeft meerdere
prijzen gewonnen en je ziet direct waar het zijn naam aan te danken heeft. In het pand zitten
onder meer de openbare bibliotheek en de volksuniversiteit en er is altijd iets te doen. In het
Erfgoedcentrum Rozet kun je in een mooie, overzichtelijk ingerichte ruimte de geschiedenis
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9 ’T AMUSEMENT - ETEN & DRINKEN

Het restaurant met misschien wel het jongste team van Nederland. Dat was ’t Amusement
zeker, toen Masterchef-winnaar Estée Strooker de zaak in 2011 op haar twintigste begon.
Ambitie en creativiteit spatten van de borden af. Iedere maand wisselt het menu, met
Nederlandse seizoensproducten. Je kunt kiezen voor vier, vijf, zes of zeven gangen. Hopelijk
heb je na het diner nog een plekje voor de homemade macarons.
roermondsplein 35, www.restaurant-amusement.nl, +0031(0)26-8481697, wo-zo 17.30-sluit, 4
gangen € 42, wijnarrangement € 25, bus 4, 5, 6, 7, 56, 72 rijnstraat of 43 roermondsplein
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LOCAL

NAME

MIRJAM LINGEN

Als verstokte Randstedeling verhuisde Mirjam in 2008 – met
een beetje buikpijn – met haar gezin naar Arnhem. Ze werd
vrijwel direct verliefd op de stad, die volgens haar ‘het best
bewaarde geheim van Nederland’ is. Mirjam is graag buiten
in het bos, maar houdt ook van de stad. In Arnhem is alles
binnen handbereik: theaters, musea, bioscopen, restaurants,
heel veel fijne winkels en de natuur om bij te komen. Ze
brengt veel tijd door in haar keuken in de Arnhemse
Burgemeesterswijk, waar zij met liefde kookt voor velen.
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