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

Bizar-Bazar
Koffiekafeetje bij Ann
Loesje
De Waalse Pijl
Lost in Wanderland
Luthers Hofje
Froufrou’s
June Interiors
Okimono
Stationspostkantoor
Caspar
Mariemarie
Pickle de Winkel
Molen de Kroon
Plaatsmaken
Mode met een Missie
Studio Lenneke Wispelwey
Bakbar
Mirte Engelhard
Uitgeverij Loopvis
Mippies
Sweet Sugar Hill
Het Paradijs
Sugar Hill
Posttheater
Eetwinkel Stroom
Bar Hotel Karel
De Zilte Zeemeermin
Eigen Stijl
Spyk71
Trio IJssalon
De Dobbelsteen
Café Vrijdag
Wijnbar Vini
Theater Het Hof
Bomboca
SoundTrek
De Kleine Campus
Watertuin
Brasserie Thialf

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 5.00 km)

spijkerkwartier & klarendal

Begin bij Bizar Bazar 1 in de Van Muijlwijkstraat. Ga linksaf de Hommelstraat in voor koffie

OVER DE ROUTE

Hommelseweg in, tot je aan je rechterhand het Luthers Hofje 6 ziet. Loop terug richting het

De combinatie van de voormalige arbeiderswijk Klarendal en het statige Spijkerkwartier zorgt
voor een heel diverse wandeling door de meest levendige en hippe buurten van Arnhem.
Klarendal wordt ook wel het Modekwartier genoemd; een walhalla voor liefhebbers van mode
en vintage. Deze route is vooral van donderdag tot en met zaterdag erg leuk om te lopen, in
verband met de winkels die dan open zijn in het Modekwartier.

2 en om te shoppen 3

4

5 . Loop onder het spoor door een klein stukje de

spoor en ga links de Sonsbeeksingel op, met leuke winkels 7

8

9 en het prachtige

Stationspostkantoor 10 . Aan de achterkant hiervan zit Caspar 11 . Daarna loop je terug en ga
je de Klarendalseweg in, een bruisende straat vol winkeltjes, studio’s en ateliers 12 13 . Je
loopt langs de molen 14 en Plaatsmaken 15 . Ga verder de Klarendalseweg op (ja, je loopt

DE WIJKEN

omhoog), langs nog meer unieke winkels 16 17 18 19 20 21 22 23 en eindig bij restaurant

Arnhem. Vroeger sprak men ook wel van ‘Klerendal’, niet echt positief, maar inmiddels is het
een populaire buurt en zijn de arbeiderswoningen gewild. De sfeer zou je kunnen omschrijven

Willemstraat in kunt. Aan het eind daarvan ga je rechtsaf de Rosendaalsestraat in. Verderop

Klarendal is van oudsher een arbeiderswijk en zelfs de eerste arbeiderswijk van

als no-nonsense hip, want hip is het zeker, met alle creatieve ondernemers, ateliers, winkels
en bijzondere horecagelegenheden. Klarendal wordt zelfs het Modekwartier genoemd,

Sugar Hill 24 . Vanaf Sugar Hill loop je terug over de Klarendalseweg, tot je links de

heb je aan je rechterhand het Posttheater 25 en nog iets verder zit Eetwinkel Stroom 26 . Ga
weer onder het spoor door en neem dan schuin links aan de overkant de Hertogstraat naar

vanwege alle mode- en designgerelateerde ondernemers én een mode- en designhotel. Maar
naast alle mode en design tref je in deze wijk ook nog de oorspronkelijke bewoners. Zij dragen
bij aan die sfeer van no-nonsense en zorgen dat de wijk authentiek blijft. De winkels in deze

Bar Hotel Karel 27 . Sla rechtsaf de Spijkerstraat in en meteen weer rechts de

buurt zijn specialistischer dan in de binnenstad. Hier vind je echt bijzondere, one-of-a-kind

linksaf de Velperbuitensingel op, tot je aan de linkerhand Café Vrijdag 33 ziet. Daar loop je een

kleding en meubels. Er zijn veel vintagewinkels die een regelmatig bezoek waard zijn, want
iedere keer hebben ze weer iets anders.

stukje de Spijkerstraat in voor een wijntje 34 en Theater Het Hof 35 . Loop terug en steek de

Driekoningenstraat in. Ga naar links de Steenstraat in 28 29 30 31 32 . Aan het eind ga je

Eusebiusbuitensingel over naar het Musispark. Ga naar links en bewonder de mooie panden
Het Spijkerkwartier is, in tegenstelling tot Klarendal, een statige buurt en grenst direct aan
het stadscentrum. Het is de meest levendige wijk van de stad, met
veel monumentale herenhuizen. Het bestaat feitelijk uit drie buurten: Spijkerbuurt,
Spoorhoek en Boulevardkwartier. De wijk maakt een statige indruk, maar is dat niet altijd
geweest. In de jaren zestig en zeventig raakte de wijk in verval en was er veel prostitutie en
criminaliteit. Zowel binnen als buiten Arnhem stond de wijk bekend als rosse buurt. Nadat de
prostitutie in 2006 verdween, zijn veel panden gerenoveerd en is het Spijkerkwartier
aangewezen als een beschermd stadsgezicht. Vandaag de dag is het een populaire buurt. In
de Steenstraat, van Monopoly inderdaad, is het altijd druk. Daar doen locals hun
boodschappen bij de bakker, de slager, de kaas- en visboer, en er zijn ook leuke winkeltjes om
te shoppen of een café om wat te drinken.

WEINIG TIJD

Stationspostkantoor + Sugar Hill + Studio Lenneke Wispelwey + Steenstraat +
Posttheater

aan de singel. Ter hoogte van de Parkstraat verlaat je het park en steek je de singel weer over
naar Bomboca 36 . Loop de Parkstraat in tot aan de Kastanjelaan, hier ga je links en op de
volgende hoek zit rechts SoundTrek 37 . Ga rechts de Spijkerstraat in en meteen weer rechts
bij de Prins Hendrikstraat. Loop deze helemaal uit. Bij de kruising met Boulevard Heuvelink
gaat de straat over in de Van de Spieghelstraat. Je loopt nu tegen De Kleine Campus 38 aan.
Ga links via de Statenlaan naar de Groen van Prinstererstraat. Sla die links in en loop rechtdoor
tot je weer bij de Parkstraat bent. Loop de Parkstraat een klein stukje in naar de Watertuin 39
aan je linkerhand. Wandel terug, ga linksaf de Emmastraat in en neem meteen rechts de
Dullertstraat. Sluit de dag af bij Brasserie Thialf 40 .

1 BIZAR-BAZAR - ETEN & DRINKEN

Een hotel, een restaurant en een bazaar; Bizar-Bazar is het allemaal. Vanuit de drukke stad
stap je zo een Midden-Oosterse medina in, waar je naar hartelust kunt shoppen en lekker
eten. In het grote restaurant hangen zwevende hotelkamers boven je hoofd. Dat is zowel voor
de etende als de slapende gasten een bizarre ervaring. Er zijn ook rustiger kamers in de
aanpalende voormalige pastorie.
ingenieur j.p. van muijlwijkstraat 19a, www.bizarbazar.nl, +0031(0)26-2148800, zo-wo
17.00-0.00, do-za 17.00-1.00, € 19,50, trein velperpoort of bus 1, 2, 3, 5, 6, 7 velperplein
2 KOFFIEKAFEETJE BIJ ANN - ETEN & DRINKEN

Koffiekafeetje bij Ann zit in een gezellig hoekpandje met veel bedrijvigheid voor de deur. Je
kunt hier lekker bij het raam zitten en naar buiten kijken of aan een van de tafeltjes genieten
van een goede koffie. Maar ondanks de naam biedt deze plek veel meer dan dat; van ontbijt
tot en met lunch kun je hier terecht en daarna nog voor (verse) thee met homemade cake.
hommelstraat 39, +0031(0)26-2130775, ma-vr 8.00-16.00, za 9.30-16.00, ontbijt € 6,90, cake €
2,50, bus 1, 2, 3, 5, 6, 7 velperplein
3 LOESJE - SHOPPEN

Loesje is een echt Arnhems meisje; hier geboren en getogen en nog steeds is dit haar thuis.
De posters en ansichtkaarten van Loesje kom je overal tegen. In haar winkeltje kun je nog
veel meer leuks kopen: tassen, kleding, kalenders of bijvoorbeeld een mok. De artikelen
hebben één ding met elkaar gemeen: ze bevatten altijd een gevatte tekst die je even aan het
denken zet.
hommelstraat 65, www.loesje.nl/winkeltje/, +31(0)26-4437724, ma-do 11.00-16.00, bus 1, 2,
3, 5, 6, 7 velperplein
4 DE WAALSE PIJL - SHOPPEN

De Waalse Pijl is een Belgische wielerklassieker die jaarlijks in Wallonië wordt verreden, in
Arnhem is het een winkel waar klassieke wielrenfietsen een tweede leven krijgen. Voor echte
vintage ga je dus hiernaartoe. Behalve voor onderhoud en verkoop, kun je hier ook terecht om
een vintage fiets of zelfs tandem te huren, zelfs inclusief gevulde picknickmand. Leuk voor de
fietstocht! Wel vooraf reserveren.
hommelstraat 73, www.dewaalsepijl.nl, +0031(0)6-38118027, di-vr 10.00-18.00, za
10.00-17.00, huur tandem € 35 per dag, trein of bus 1, 7, 26, 27, 29 velperpoort
5 LOST IN WANDERLAND - SHOPPEN

Bij Lost in Wanderland raak je de weg niet kwijt, maar keuzestress kun je er zeker wel
krijgen. In deze winkel is namelijk heel veel te koop, van woonaccessoires tot kleding.
Ondanks dat er dus veel is, is het toch overzichtelijk. Zoek je een cadeautje? Dan vind je dat
hier zeker en waarschijnlijk ook wel iets voor jezelf.

Deze route is van preview
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hommelstraat 60, http://lostinwanderland.nl, +0031(0)6-51846110, di-za 10.30-18.00, bus 1, 2,
3, 5, 6, 7 velperplein
6 LUTHERS HOFJE - BEZIENSWAARDIGHEDEN

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS

Het Luthers Hofje is sociale woningbouw uit 1860, destijds was het een complex van

colofon

bejaardenwoningen. Aanvankelijk waren het 22 woningen, nu zijn er nog 13 adressen. De
mensen wonen tegenwoordig dus iets ruimer. Ze behouden graag hun privacy, dus kijk vooral
even naar binnen in het hofje, maar bedenk wel dat je in iemands tuin staat. Het contrast
tussen de rust in het hofje en de vaak drukke Hommelseweg, maakt het tot een bijzonder
plekje.

Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.

luthers hofje, hommelseweg, bus 1, 2, 3, 5, 6, 7 velperplein
7 FROUFROU’S - SHOPPEN

NAME

Het lijkt een allegaartje en toch past alles van Froufrou’s bij elkaar. Kleding, interieur en

Mirjam Lingen

accessoires; alles wat je hier koopt is bijzonder, vaak vintage, of gewoon leuk. Er zijn
tweedehands en nieuwe spullen en vooral de zonnebrillen zijn verrassend en alom bekend. De

Photography

David in den Bosch,

items zijn persoonlijk en met liefde gekozen door de eigenaren, misschien is dat wel het
geheim achter het allegaartje.
sonsbeeksingel 102a, www.froufrous.nl, +()-geen telefoon, di-vr 10.00-18.00, za 10.00-17.00,

Eva Broekema, Rinus
Baak, Martijn Baudoin

trein of bus 1, 7, 26, 27, 29 velperpoort

2019-05-27 15:51:45

LAATSTE UPDATE

8 JUNE INTERIORS - SHOPPEN

Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.

Van behang tot muurstickers, kastjes en wandplanken, van een berenkop voor aan de muur
tot een leuk kussen, vloerkleed of verf. Bij June Interiors vind je zeker iets om een
kinderkamer te pimpen, maar bijvoorbeeld ook leuke (kraam)cadeautjes en verfijnde sieraden.
De winkel lijkt in eerste instantie alleen op kinderen gericht, maar hier wordt toch aan
iedereen gedacht.
sonsbeeksingel 116, www.juneinteriors.com, +0031(0)6-41270272, do-za 10.00-17.00, bus 1,

LOCAL

2, 3, 5, 6, 7 velperplein

NAME

MIRJAM LINGEN

9 OKIMONO - SHOPPEN

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.

Een katoenen T-shirt, sweater of hoodie met bedrukking; dat klinkt als iets wat leuk is voor
kinderen, maar de ontwerpen van Okimono zijn voor volwassenen en echt heel verrassend,
simpel en stylish. Ze hebben ook schorten en fietskleding. Wil je geen bedrukking op je borst?
Enkele ontwerpen zijn ook te koop voor aan de muur.
sonsbeeksingel 117, www.okimono.nl, +0031(0)26-7370119, wo-vr 12.00-17.00, za
10.00-17.00, bus 1, 2, 3, 5, 6, 7 velperplein

Deze route is van preview
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