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

ROUTE
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Kronenburgerpark
Kruittoren
Bistrobar Bankoh
Beachfabriek
Stadsboom
Dutch Bicycle Centre
De Smeltkroes
Brebl
Stoom beer&food
De Meesterproef
First Things First
C-more Concept Store
Waalhalla
Hotel Nimma
De Oversteek
Spiegelwaal
Lentse Plas
Stroom
Waalkade
De Bastei
Besiendershuis
Izzi
Witlof
De Firma
Cali
De Nieuwe Winkel
Smaakrijk
Bakker Arend
Merano
Sussies
Het Theeza(a)kje
Le Petit Rêve
Vinylarchief
Borboleta
De Viking lunchbar
Pacho

ROUTE
honigcomplex &
rivierengebied
OVER DE ROUTE

Je kunt deze fietsroute starten en eindigen bij het centraal station. Combineer het hippe,
industriële Honigcomplex vol toffe creatieve winkels en lunchtentjes, met de natuur aan de
andere kant van de Waal. Je komt langs diverse leuke plekken om te lunchen en te dineren en
vooral aan het begin en het eind zijn er genoeg shopspots. Tussendoor geniet je van de
weidse uitzichten over het rivierengebied en de skyline van Nijmegen. Heerlijk uitwaaien en
volop variatie dus!

DE WIJKEN

Het deel van Nijmegen tussen de spoorlijn en de voormalige Honigfabriek is erg in opkomst.
Aan de Handelskade staan tal van nieuwe appartementengebouwen, met een geweldige
ligging vlak aan de Waal. Rondom het Honigcomplex zie je ook veel nieuwbouw met een
charmante knipoog naar de pakhuizen van vroeger. Het complex zelf is een broedplaats vol
creativiteit en culinaire hotspots. Voor de Nijmegenaren is dit vrij recent tot bloei gekomen
gebied echt dé place to be. Overdag kun je hier lekker lunchen en genieten van de hippe
winkels, ’s avonds kun je er goed eten en is er altijd wel ergens een feestje of festival. Je
ontsnapt hier ook even aan de drukte van het centrum.
De Waal en het gebied eromheen zijn een must see als je in Nijmegen bent. Bij mooi weer
heb je in dit gebied alle mogelijkheden voor een lekkere wandeling of zelfs watersport! Maar
ook met minder weer is het lekker uitwaaien. In het rivierengebied ligt Lent, oftewel
Nijmegen-Noord. Sinds de komst van de Spiegelwaal is deze kant van de stad, met veel
nieuwbouwhuizen, meer een geheel gaan vormen met de rest van Nijmegen. In de zomer
geniet iedereen lekker van de strandjes aan dit rustige stuk van het water. Lent is voor veel
jonge gezinnen dé plek om wat groter te wonen op een steenworp afstand van het
stadscentrum. Je ziet hier ook steeds meer nieuwe, verrassende horeca ontstaan in een
totaal andere setting dan in de binnenstad: met weidse uitzichten en midden in de natuur.
Bewonder ook de skyline van Nijmegen!
Het laag gelegen deel van het stadscentrum heet de Benedenstad. Aan de Waalkade is het
goed toeven! De oudste winkelstraat van Nijmegen, de Lange Hezelstraat, biedt winkels en
leuke eetplekken in de mooiste pandjes. In het Kronenburgerpark kun je een kleine
wandeling maken en genieten van een momentje rust.

WEINIG TIJD

Kronenburgerpark + Honigcomplex + Spiegelwaal + Waalkade + Lange Hezelstraat:
oudste winkelstraat

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 16.00 km)
Deze route begint in het Kronenburgerpark 1 , met de Kruittoren 2 . Vanuit dit park laat je het
centrum even rechts liggen en fiets je links onder de spoorbrug door naar de Handelskade.
Reserveer vast een tafeltje met fantastisch uitzicht 3 . Vervolg de route over het fietspad
langs de haven, naar het Honigcomplex. Ontdek deze hippe, creatieve plek waar van alles te
doen is 4

5

6

7

8

9 10 11 12 . Fiets dan verder over de Laan van Oost-Indië en ga

voor de brug rechts de Winselingseweg in. Als je onder de brug door bent, kun je rechts de
kunstjes van skaters zien 13 . Fiets verder over de Winselingseweg en ga links de
Latensteinweg in. Rijd langs Hotel Nimma 14 onder de brug door. Daar kun je meteen rechts
via de trap met fietsgoot De Oversteek op 15 . Fiets naar de overkant van de Waal en ga via
de trap met fietsgoot naar beneden. Volg het fietspad langs de Spiegelwaal 16 , genietend van
het uitzicht op de skyline van Nijmegen. Ga bij de Steltsestraat naar links en dan rechts de
Turennesingel op. Ga rechts bij de Laauwikstraat en neem meteen na het bruggetje het pad
links langs het water. Aan het eind van dit water ligt de Lentse Plas 17 . Fiets dezelfde weg
terug en ga voorbij de sportvelden links. Sla rechtsaf bij de Vossenpelssestraat en geniet van
een hapje en een drankje bij Stroom 18 . Op de dijk ga je naar rechts. Volg verderop het
fietspad links naar beneden, naar de Waalbrug. Ga onder de brug door en meteen rechts naar
boven. Aan de overkant verlaat je de brug via de trap met fietsgoot. Je komt op de Waalkade
19 . Bezoek De Bastei 20 en bewonder het Besiendershuis 21 . Verderop langs de Waalkade

zijn drie leuke eetspots voor een heerlijke diner 22 23 24 . Ga via de Lage Markt de
Priemstraat omhoog en maak een tussenstop voor een cocktail 25 . Vervolg je weg via de
Ganzenheuvel. Je komt uit in de Lange Hezelstraat. Parkeer je fiets gerust even om lekker te
wandelen in dit mooie straatje. Een beetje verscholen zit een culinair pareltje 26 . Lekker
koffiedrinken kan bij Smaakrijk 27 . Bij Arend koop je een lekker broodje 27 en authentiek
Italiaans eten kan bij Merano 29 . Verder vind je in deze straat veel bijzondere boetiekjes 30
31 32 33 en lunchplekken 34 35 . Sluit af in Latijns-Amerikaanse stijl bij Pacho 36 . Onderaan

de Lange Hezelstraat kom je weer uit bij het beginpunt van je fietstocht.

Deze route is van preview
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1 KRONENBURGERPARK - LEUK OM TE DOEN

6 DUTCH BICYCLE CENTRE - SHOPPEN

‘Ga die wereld uit... één seconde!’ Frank Boeijen beschreef het Kronenburgerpark uiteraard

Het Dutch Bicycle Centre brengt een ode aan de fiets. Je vindt hier de nieuwste designs op

al in het befaamde nummer. En terecht. Dit is een stadspark waar Nijmegen trots op is. In de
zomer ligt iedereen heerlijk te luieren in het gras, in het najaar is het prachtig met de

fietsgebied in één grote ruimte. En je kunt er meteen even koffiedrinken aan de bar. Wil je

herfstkleuren. Geniet van dit rustpunt in de drukke stad!
tussen kronenburgersingel en parkweg, www.kronenburgerpark-nijmegen.nl, altijd open,
entree gratis, lopend vanaf station of bus 5, 85 joris ivensplein

waalbandijk 8b, www.dutchbicyclecentre.nl, +0031(0)6-26659296, di-vr 9.00-18.00, za
9.30-17.00, bus 5, 85 havenweg

een fiets huren? Ook dát kan hier.

7 DE SMELTKROES - LEUK OM TE DOEN
2 KRUITTOREN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Smeltkroes is hét bruisende verzamelgebouw voor creatieve makers uit de regio

In het Kronenburgerpark staat de Kruittoren: een 30 meter hoge verdedigingstoren uit 1425.
Samen met een deel van de oude stadsmuur is het een restant van de voormalige omwalling
van de stad, die oorspronkelijk 6 kilometer lang was en wel 25 torens telde. Helaas is de toren
niet te beklimmen of te bezichtigen, je kunt hem alleen van buiten bewonderen.
parkweg 11, www.kronenburgerpark-nijmegen.nl, bezichtiging alleen op monumentendag,

Nijmegen. Maak een rondje door het pand en laat je inspireren door al het moois wat hier
gemaakt wordt. Houtbewerking, tassenmakers, edelsmeden, grafische ontwerpers en
fooddesign; ontdek het zelf.
waalbandijk 16, www.desmeltkroesnijmegen.nl, +0031(0)6-45558892, variabel, zie website,
bus 5, 85 havenweg

bus 5, 85 joris ivensplein
8 BREBL - LEUK OM TE DOEN
3 BISTROBAR BANKOH - ETEN & DRINKEN

In het weekend is er bij Brebl ’s avonds altijd wel wat te beleven, variërend van jazzconcerten,

Als je binnenkomt bij Bistrobar Bankoh voel je je éven ontsnappen uit Nijmegen. Je stapt een
loungy, New York style ruimte in en je wordt verrast door ware smaaksensaties. De
gerechten zijn Aziatisch met Europese invloeden, geserveerd als kleine kunstwerkjes. De
geweldige ligging van Bankoh, met wijds uitzicht over de Waal, draagt bij aan het
kosmopolitische gevoel. Tip: vraag bij het reserveren om een tafeltje aan het raam.
kaapstander 286, www.bistrobarbankoh.nl, +0031(0)24-7370040, dagelijks vanaf 17.00, € 24,
lopend vanaf station of bus 5, 85 joris ivensplein

comedy, tango of lindyhop tot blues. Verwacht hier geen fancy club, maar een tikkeltje
alternatief, Berlijns sfeertje dat helemaal past bij Nijmegen. Het publiek is heel gevarieerd,
jong en oud, afhankelijk van de avond. Check het programma op de website en laat je
verrassen!
waalbandijk 14e/f, www.brebl.nl, +0031(0)6-24863344, zie website, bus 5, 85 merwedestraat
9 STOOM BEER&FOOD - ETEN & DRINKEN

Stoom beer&food is een brewpub naar Amerikaans model. De aangrenzende brouwerij van
4 BEACHFABRIEK - LEUK OM TE DOEN

Heb je zin in iets actiefs tijdens je citytrip? Bij de Beachfabriek kun je het hele jaar door
beachvolleyballen! Of eigenlijk elke sport in zand die je maar kunt bedenken. Zelfs in de
winter, overdekt en met je voeten in het verwarmde zand. Reserveer wel van tevoren een
veld.
waalbandijk 12c, www.beachfabriek.nl, +0031(0)6-23656511, ma-vr 9.00-23.00, za 9.00-21.00,
zo 10.00-17.00, € 34,50 p/u, bus 5, 85 havenweg

Oersoep levert rechtstreeks de beste speciaalbieren, maar je kunt er ook brouwsels van
andere kleine brouwerijen proeven. Dit alles in combinatie met een erg goede Amerikaanse
keuken. Elke zondag is er een rondleiding in de Oersoep-brouwerij, met proeverij. Check de
website om te boeken.
waalbandijk 14d, www.stoomnijmegen.com, +0031(0)24-2020010, di-do 16.00-0.00, vr-za
14.00-1.00, zo 14.00-0.00, € 15, bus 5, 85 merwedestraat

5 STADSBOOM - SHOPPEN

Alles wat je bij Stadsboom kunt kopen, is gegarandeerd gemaakt van het hout van een
Nijmeegse boom. Als dat geen leuk souvenir is! Je vindt er houten meubels, planken en
accessoires en je steunt meteen ook een maatschappelijke onderneming.
waalbandijk 8f, www.stadsboom.nl, +0031(0)24-3031579, ma-vr 9.30-17.00, za 9.30-16.00,
bus 5, 85 havenweg
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
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.
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Eveline Storms
Photography

Vincent van den
Hoogen
LAATSTE UPDATE

2019-10-02 17:34:41
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.

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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