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

De Museumwinkel
COEF Concept Store
ThomTom bar
Bofligt
Kattencafé Balthazar
Boekhandel Roelants
512 & Bleshyou
Fika
Wijn bij Arentz
LUX
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers
Charlie & Goods
Zeezicht
Heldro IJs
Van Nature
Credible
Notting Hill
The Black Fox
Bistro Flores
Museum Het Valkhof
Valkhofpark
Infocentrum WO2 Nijmegen
Grote Markt
In de Blaauwe Hand
Waaghals
De Hemel
Bairro Alto
Down Town
Make My Day
Stevenskerk
Philipse
Mood Conceptstore
Deja Vu
Zus & Zo Keukengerei
Café Wunderkammer
Cappello
247 Store
De Bierhoeder
Lebowski
Bhalu
Munt

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 3.40 km)

stadscentrum

Je start deze route aan het begin van de Van Welderenstraat, waar je je ogen uitkijkt in de

OVER DE ROUTE

Deze wandeling door het stadscentrum geeft je een goed beeld van de historie van Nijmegen,
de oudste stad van Nederland. Daarnaast leidt deze route je natuurlijk ook langs de leukste
shop- en eetadresjes. Die zijn er genoeg in Nijmegen! Je komt niet door de geijkte
winkelstraten, maar door straatjes met boetiekjes en de gezelligste horecagelegenheden.

DE WIJKEN

De binnenstad van Nijmegen is verdeeld in de Bovenstad en de Benedenstad, het lager
gelegen gedeelte. Deze route voert je door de Bovenstad, die van oudsher bekendstaat als
het rijkere deel.
De stad is zwaar beschadigd geraakt in de Tweede Wereldoorlog. In februari 1944 werd het
centrum getroffen door een bombardement en in september 1944 vielen er vele slachtoffers
tijdens de Slag om Nijmegen. Hierover kom je meer te weten in het Infocentrum WO2. In de
binnenstad zie je duidelijk het verschil tussen de wederopbouw van ná de oorlog en het
gedeelte van de stad dat gespaard is gebleven en nog veel mooie, authentieke pandjes kent.

urban jungle 1 . Je vervolgt je weg langs allerlei leuke winkels en eetplekken 2
6

3

4

5

7 . Ga na een smørrebrød van FIKA 8 aan het einde van de straat linksaf bij het

Hertogplein. Check alvast wijnbar Arentz voor een lekker wijntje in de namiddag 9 . Ga via
Klein Mariënburg naar LUX 10 en loop onder het gebouw door. Snuif wat geschiedenis op 11
en ontdek vervolgens de Marikenstraat, met tal van leuke winkels en eetplekken op twee
etages 12 13 14 . Aan het einde sla je rechtsaf de Burchtstraat in, voor een lekker ijsje 15 en
duurzaam shoppen 16 . Verderop zitten meerdere leuke restaurantjes 17 18 19 20 . Steek
over naar Museum Het Valkhof 21 . Links daarvan kun je onder de boog door via een brug het
Valkhofpark in 22 . Loop door het park, achterin heb je een mooi uitzicht. Verlaat het park via
de trappen bij de kapel. In de Lindenberg beleef je de historische gebeurtenissen van WOII 23
. Ga door de Burchtstraat naar de Grote Markt 24 . Bekijk daar de belangrijkste dame uit de
Nijmeegse geschiedenis en ga het steegje voorbij de Waag in, naar het oudste café van de
stad 25 of om lp’s te shoppen 26 . Verderop aan de Korenmarkt zit stadsbrouwerij De Hemel

In het gebied rond de Grote Markt is dat bijvoorbeeld heel goed zichtbaar. Ontdek hier de

27 of ga voor een hippe koffiespot aan de Kannenmarkt 28 29 . Je komt weer uit op de Grote

oude pandjes met leuke winkels en lunchplekken en proef Nijmeegse biertjes in de
stadsbrouwerij. Bezoek ook de Stevenskerk, waar je even aan de drukte van de stad

Markt. Steek die schuin over en loop de Stikke Hezelstraat in naar een leuke conceptstore 30 .

ontsnapt.

Ga een stukje terug en neem links de trap naar de Stevenskerk 31 . Maak een rondje en waan

Nijmegen is een studentenstad en die gezelligheid is voelbaar in het centrum. Overal zie je

je in Frankrijk 32 . Je verlaat het kerkplein via de Zuiderkerktrappen en loopt vervolgens links

jonge mensen op de terrassen of achter hun laptop in een koffiebar. Met de grootste

de Houtstraat in, met tal van leuke boetieks en een gezellige borrelplek 33 34 35 36 37 38 .

terrasdichtheid van Nederland, is er aan leuke bars en cafés dan ook geen gebrek.

Aan het einde van de Houtstraat ga je rechts via Plein 1944 de Bloemerstraat in. Daar worden

De Van Welderenstraat is de laatste jaren erg in opkomst en je vindt er tal van speciaalzaken
en fijne eetplekken. Het gebied rondom cultureel centrum Lux leent zich perfect voor een
shopsessie. Rond Museum Het Valkhof snuif je natuur en cultuur. In het Valkhofpark kun je
even relaxen en genieten van een mooi uitzicht over de Waal. De Houtstraat wordt in de
volksmond ook wel de PC Houtstraat genoemd, omdat hij boordevol leuke speciaalzaakjes zit.

WEINIG TIJD

Valkhofpark + In de Blaauwe Hand: oudste café + Grote Markt + Stevenskerk +
Houtstraat: winkelstraatje met boetiekjes

zowel bier- als wijnfanaten blij 39 40 en je kunt er ook nog even tot rust komen 41 . Sla
verderop linksaf bij In de Betouwstraat. Daar eindigt de wandeling bij saladebar Munt 42 .
Vanaf hier loop je in 5 minuten naar het centraal station.

1 DE MUSEUMWINKEL - SHOPPEN

In De Museumwinkel waan je je in een ware urban jungle. Overal waar je kijkt staren de ogen
van opgezette dieren je aan, variërend van een groene papegaai tot een leeuw. Wees gerust,
alle dieren die je in deze winkel kunt kopen, zijn een natuurlijke dood gestorven.
van welderenstraat 114, www.demuseumwinkel.com, +0031(0)24-3600506, ma 13.00-18.00,
di-wo & vr 10.00-18.00, do 10.00-19.00, za 10.00-17.30, laatste zo van de maand 12.00-17.00,
lopend vanaf station of bus 5 nassausingel
2 COEF CONCEPT STORE - SHOPPEN

Bij dat nieuwe paar sneakers hoort eigenlijk een compleet nieuwe look! Bij Coef Concept
Store vind je een grote collectie sneakers voor zowel mannen als vrouwen, en je kunt meteen
in de kappersstoel plaatsnemen om ook even die coupe aan te laten pakken.
van welderenstraat 76-80, www.coefconceptstore.nl, +0031(0)24-3232384 (kapper), ma-wo &
vr 9.30-18.00, do 9.30-21.00, za 9.00-17.00, zo 12.00-17.00, lopend vanaf station of bus 5
nassausingel
3 THOMTOM BAR - LEUK OM TE DOEN

Iedereen is welkom voor een feestje bij ThomTom bar! Homo, lesbo, bi, trans of wat dan
ook. Elke tweede vrijdag van de maand is er een show van Haus of ThomTom: hét platform
voor dragqueens, -kings en travestieten.
van welderenstraat 65, www.thomtom.bar, +0031(0)6-42271900, do 20.00-2.00, vr-za
20.00-4.00, zo 16.00-0.00, lopend vanaf station of bus 5 nassausingel
4 BOFLIGT - SHOPPEN

Bij Bofligt is het heerlijk rondstruinen en snuffelen tussen alle mooie spulletjes. Je vindt hier
altijd de beste ansichtkaarten en gewoon fijne cadeautjes, voor jezelf of een ander. Ook voor
kinderen!
van welderenstraat 52a, www.bofligt.nl, +0031(0)24-3888043, di-wo & vr 10.00-17.30, do
10.00-20.00, za 10.00-17.00, 1e zo van de maand 12.00-17.00, lopend vanaf station of bus 5
nassausingel
5 KATTENCAFé BALTHAZAR - ETEN & DRINKEN

In Kattencafé Balthazar krijg je bij je gebakje of lunch een gratis dosis kattenliefde. Maar liefst
zes katten wonen er in dit café, dus er is altijd wel een kandidaat voor een knuffel. Wil je
alvast kennismaken met de bewoners? Check de Kattencourant op de website.
van welderenstraat 46, www.kattencafebalthazar.nl, +0031(0)6- 82699393, di-za 10.00-17.30,
zo 12.00-17.30, lunch € 7,50, lopend vanaf station of bus 5 nassausingel
6 BOEKHANDEL ROELANTS - SHOPPEN

Boekhandel Roelants is een boekwinkel zoals je die het liefst hebt. Je kunt hier uren dwalen
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tussen de boeken. Het aanbod aan literatuur is net iets ‘anders dan anders’, met als
specialismen filosofie, kunst, politiek en geschiedenis. Vergeet de uitgebreide ramsj-afdeling
niet, die landelijke bekendheid heeft.
van broeckhuysenstraat 34, www.roelants.nl, +0031(0)24- 3221734, ma 12.00-18.00, di-wo &
vr-za 10.00-18.00, do 10.00-20.00, zo 12.00-17.00, bus 8, 14, 33, 80 hertogplein

PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon

7 512 & BLESHYOU - SHOPPEN

In dit pand huizen 2 ondernemingen: 512, met (duurzame) kwaliteitskleding en accessoires

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.

voor vrouwen, en Bleshyou, voor bijzondere planten mét karakter (bleshyou.nl). Zo verwen je
niet alleen jezelf, maar ook je huis met iets moois!
van broeckhuysenstraat 20, www.512-nijmegen.nl, +0031(0)24-6636864, di-wo & vr
10.00-18.00, do 10.00-20.00, za 10.00-17.00, zo 12.00-17.00, bus 8, 14, 33, 80 hertogplein

NAME

8 FIKA - ETEN & DRINKEN

Eveline Storms

Echt de tijd voor elkaar nemen onder het genot van een lekker hapje en drankje, daar staat de
Zweedse term fika voor. En dat is ook precies waar deze lunchspot zich uitstekend voor leent.

Photography

Vincent van den

Combineer drie kleine, maar erg rijk belegde smørrebrødjes tot één lunch. Ook voor het ontbijt

Hoogen

of een vroege avondmaaltijd is Fika een fijne plek.

LAATSTE UPDATE

van broeckhuysenstraat 5-7, www.fika-nijmegen.nl, +0031(0)24-2060159, dagelijks

2019-10-02 17:34:30

10.00-20.00, € 8,50, bus 8, 14, 33, 80 hertogplein
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.

9 WIJN BIJ ARENTZ - ETEN & DRINKEN

Bij Wijn bij Arentz staat alles in het teken van wijn. Je kunt er heerlijk borrelen met een keuze
uit 30 wijnen die per glas worden geschonken en maar liefst 500 wijnen die je per fles kunt
bestellen! Charcuterie, kaas, olijven of oesters maken de beleving compleet. Op donderdag
zijn er regelmatig proeverijtjes.
hertogstraat 82, www.wijnbijarentz.nl, +0031(0)6- 51415059, ma 16.00-0.00, do-za
16.00-0.00, zo 14.00-20.00, glas wijn vanaf € 4,50, bus 8, 14, 33, 80 hertogplein

LOCAL

NAME

EVELINE STORMS

Nijmegen is een stad naar Evelines hart! Ze voelde zich al
heel snel thuis, toen ze hier kwam wonen als student. Niet
alleen in het centrum bruist het, maar ook in de wijken
eromheen voel je de gezelligheid. Je staat vanuit de stad zó
midden in de natuur, er is ontzettend veel creativiteit en
iedereen doet er heerlijk z’n eigen ding.
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