knip de
stippellijn
voorzichtig in,
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plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

boMbaRie
Tiffin
De Kluizenaar
Maxim
Thiemeloods
Bakkerscafé Brood op de Plank
Via Gladiola
Mi Barrio
De Knollentuin
BliXem
De Sjalot
Studio Jurk
Vesters
ZaadeL Makerij
Julianapark
Bistrobar Berlin
JP Vincken & Zn
Proeflokaal Beij Ons
Hoy
De Leuke Dingen
Zilch
Badhuis
Tati
La Rosa de Cuba kappers
Tante Koosje
Afrika Museum
Sauna & Beauty de Thermen
Ghiani
WAUD
Café Jos

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 18.10 km)

bottendaal, nijmegen-oost &
berg en dal

Start bij het centraal station en fiets rechtsaf richting de Burghardt van den Berghstraat. Hier

OVER DE ROUTE

dan bij Tiffin 2 . Onthoud de cafés De Kluizenaar 3 en Maxim 4 voor de avond. Ga rechtsaf

Deze fietsroute kun je starten en eindigen bij het centraal station. Je komt door gezellige
wijken met veel leuke eetplekken. Vanuit de stadse omgeving fiets je naar Ubbergen, waar je
je kunt vergapen aan villa’s in een bosrijke omgeving. Houd er rekening mee dat er een flinke
klim in de route zit, vanuit Beek naar Berg en Dal. Loop daar eventueel met de fiets aan de
hand.
Wandelaars kunnen de eerste helft van de route lopen of bus 8 naar Berg en Dal nemen en
uitstappen bij de Hengstdalseweg. Vanaf restaurant Tante Koosje kun je een deel van de route

begint de officiële route. Je bevindt je in de stadswijk Bottendaal, met mooie, karakteristieke
woningen. Eet een lekker taartje of lunch bij BoMbaRie 1 . Heb je meer zin in oosters, kijk

de Leemptstraat in en check het programma van de Thiemeloods 5 . Ga onder het gebouw
door naar een rustig lunchplekje 6 . Verlaat het Dobbelmanterrein en ga linksaf de De
Ruyterstraat in. Fiets langs het parkje aan de voorzijde van de Thiemeloods. Neem rechts de
Van Goorstraat naar de Via Gladiola 7 en steek de drukke weg over naar de Fransestraat. Je
komt langs een hip Spaans restaurant 8 en een ambachtelijke bakker 9 . Sla aan het eind

te voet doen, eventueel gecombineerd met een boswandeling.

van de Fransestraat rechtsaf de Groesbeekseweg op. Stop even voor een leuk cadeau 10 . Je

DE WIJKEN

nadert nu de wijk Altrade. Steek over naar de Van Heutszstraat en reserveer alvast voor het

Nijmegen heeft erg mooie en gezellige wijken die een niet te missen verlengde vormen van
het stadscentrum. Je kunt hier iets meer in de rust een hapje eten of wat kleinere winkeltjes
en creatieve plekken ontdekken. De wijk Bottendaal is gebouwd rond 1900. Vroeger waren
hier ook de Dobbelmanfabriek en de Thiemedrukkerij gevestigd. De oude fabrieksschoorsteen

diner 11 of maak een jurk 12 . Rechts zit aan de Groesbeeksedwarsweg Vesters 13 . Ga terug
naar de Groesbeekseweg en sla rechtsaf de Coehoornstraat in, waar een creatieve
broedplaats zit 14 . In het Julianapark 15 kun je even relaxen. Neem rechts de Van

achter de Thiemeloods herinnert hier nog aan. Altrade is deels rond 1900 en deels in de

Lyndenstraat en dan links de Groesbeeksedwarsweg. Je komt op de Daalseweg. Links zit

jaren 30 gebouwd. Beide wijken bruisen van de gezelligheid en behoren tot de populairste
woonbuurten van Nijmegen. Op iedere hoek zit wel een kroeg of leuk restaurant en met mooi
weer zijn er altijd mensen op straat. Je ziet er oneindig veel prachtige woningen waar je
jaloers van wordt. In deze wijken woont een mooie mix van gezinnen en studenten, wat een

Berlin 16 , rechtdoor proef je wat delicatessen 17 . De route gaat naar rechts. Verderop rechts

heel dynamisch straatbeeld geeft. Altrade voelt zelfs als een gemoedelijk dorpje binnen de
stad.
Voorbij de gezellige Daalseweg en de wijk Hengstdal beginnen de heuvels van Nijmegen. In
contrast met het rivierengebied vind je aan deze kant van de stad een heuvelachtig en
bosrijk gebied. Het gebied doet bijna on-Nederlands aan en Duitsland is dan ook niet ver weg.

drink je aan de Daalsedwarsweg een speciaalbiertje 18 . Blijf de Daalseweg volgen, langs
leuke winkels 19 20 , ook links in de Heydenrijckstraat 21 . Ga bij het Badhuis 22 de
Koolemans Beynenstraat af voor healthy food 23 of een nieuwe coupe 24 . Fiets terug naar
het Badhuis en sla rechtsaf de Tooropstraat in. Aan het eind ga je rechtsaf de Berg en
Dalseweg in. Achter Tante Koosje 25 neem je de Holleweg naar beneden. Sla in Ubbergen

Met name de dorpjes Ubbergen en Beek hebben buitenlandse allure. Hier staan de mooiste

rechtsaf de Rijksstraatweg op en volg die helemaal tot in Beek. Ga rechts de Van

huizen midden in een bosrijke omgeving. Voor wandelaars, wielrenners en andere
sportievelingen is dit een favoriete stek. Je voelt meteen het grote contrast met de stadse
omgeving.
In Berg en Dal kun je nog wat cultuur snuiven in het Afrika Museum. Het landschap is hier

Randwijckweg in, klimmend door de bossen. Bij het bord Berg en Dal neem je links de

iets glooiender.

WEINIG TIJD

Afrika Museum + Via Gladiola + Tati + ZaadeL Makerij + Maxim

Hogeweg. Nog éven doorzetten en je komt op de Oude Kleefsebaan. Ga naar links en op de
rotonde rechts de Clarenbeekseweg in, die overgaat in de Zevenheuvelenweg. Ga rechts bij
de Meerwijkselaan en bezoek het Afrika Museum 26 . Vervolg de Meerwijkseweg en ga bij de
rotonde rechtsaf. Voor wellness 27 neem je een kleine omweg. Volg de Nijmeegsebaan en de

Groesbeekseweg. Sla rechtsaf de Postweg in. Via de Dommer van Poldersveldtweg kom je
op de Van ’t Santstraat. Je hebt wel een ijsje verdiend 28 ! Een lekkere maaltijd óf een biertje
liggen ook binnen handbereik 29 30 .
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1 BOMBARIE - ETEN & DRINKEN

vanaf station

Voor een avondje shared dining ben je bij boMbaRie aan het goede adres. Maar ook voor taart
of een lekkere lunch is het heel fijn toeven hier. Op de kaart staan diverse kleine gerechten
om samen te delen, maar als je liever niet deelt, kun je ook lekker voor een eigen vis- of
vleesgerecht kiezen. Je laten verrassen door een vier-, vijf- of zesgangenmenu van de chef is
óók een prima optie.
burghardt van den berghstraat 144, www.bombarienijmegen.nl, +0031(0)24- 7370511, di-zo
vanaf 11.00, € 16, lopend vanaf station

6 BAKKERSCAFé BROOD OP DE PLANK - ETEN & DRINKEN

Op het plein van de voormalige Dobbelman-fabriek vind je Bakkerscafé Brood op de Plank.
De oude schoorsteen op het plein herinnert nog aan de tijd van toen. Het is een heerlijk
rustige plek, waar je kunt genieten van het biologische brood van de eigen bakkerij en
vleeswaren, kazen en vruchtensappen van lokale leveranciers.
castellastraat 29, www.bakkerscafe.nl, +0031(0)24-8488560, ma-za 8.30-17.00, zo 9.30-16.30,
lunch € 7,50, lopend vanaf station

2 TIFFIN - ETEN & DRINKEN

De naam Tiffin verwijst naar de typisch Indonesische lunchboxen met verschillende etages.
Je kunt hier licht Indonesisch eten voor een ‘anders dan anders’-lunch, maar ook een
uitgebreide rijsttafel behoort tot de mogelijkheden. Je zit er in een fijne omgeving zonder te
veel opsmuk.
burghardt van den berghstraat 113, www.tiffin-nijmegen.nl, +0031(0)24-8455947, di
17.00-21.30, wo-zo 12.00-21.30, € 17, lopend vanaf station

7 VIA GLADIOLA - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Hoewel het op ieder ander moment een vrij normale straat lijkt, transformeert de Sint
Annastraat tijdens de Nijmeegse Vierdaagse in de Via Gladiola. Na vier dagen ploeteren
worden de lopers, onder luide aanmoedigingen, verwelkomd in deze straat. Een bosje
gladiolen mag niet ontbreken. De Vierdaagse vindt jaarlijks in de derde week van juli plaats.
sint annastraat, ter hoogte van nummer 55, www.vierdaagsefeesten.nl, +0031(0)24-3233163,
bus 5 fransestraat

3 DE KLUIZENAAR - ETEN & DRINKEN

Zo’n plek waar je met vrienden afspreekt voor een biertje en vervolgens ook wat blijft eten en
nóg maar een biertje neemt; dat is De Kluizenaar. Er heerst een fijne, ongedwongen sfeer.
Iedere maandag is er de befaamde pubquiz. Om een goede bodem te leggen, wordt er van
tevoren een quizhap geserveerd.
burghardt van den berghstraat 96, www.dekluizenaar.nl, +0031(0)24-3221235, ma-wo
16.00-1.00, do 16.00-2.00, vr 15.00-2.00, za 14.00-2.00, zo 14.00-0.00, € 15, lopend vanaf
station
4 MAXIM - ETEN & DRINKEN

Op vrijdagmiddag stroomt werkend Nijmegen steevast naar Maxim voor het inluiden van het
weekend. Het is een heerlijk borrelcafé, met altijd wel weer een lekker biertje op de tap. Op
een warme zomeravond verplaatst de gezelligheid zich naar het grote terras.
burghardt van den berghstraat 87-89, www.cafemaxim.nl, +0031(0)24-3229706, ma
16.00-0.00, di-do 16.00-1.00, vr 15.00-2.30, za 14.00-2.00, zo 14.00-0.00, speciaalbier € 5,
lopend vanaf station

8 MI BARRIO - ETEN & DRINKEN

Bij Mi Barrio kun je lunchen, borrelen en dineren op een moderne Spaanse wijze. Bestel
verschillende tapas of een grote pan paella om te delen. Op zondag kun je voor 10 euro eten
wat de pot schaft. Het trendy, maar vooral ook warme en gezellige interieur maakt dit plekje
helemaal af.
fransestraat 58, www.mibarrio.nl, +0031(0)24-6791559, dagelijks 11.00-0.00, € 17, bus 5
fransestraat
9 DE KNOLLENTUIN - SHOPPEN

Al sinds jaar en dag kun je bij De Knollentuin terecht voor het beste ambachtelijk gebakken
brood en banket. Aanrader is het seitanbroodje, een vegetarisch alternatief voor het
worstenbroodje. Liever iets zoets? Neem dan de cheesecake ‘rollend fruit’.
fransestraat 23, www.deknollentuin.nl, +0031(0)24-3225977, ma-vr 8.30-18.00, za 8.30-15.00,
bus 5 fransestraat

5 THIEMELOODS - LEUK OM TE DOEN

Het is zéker de moeite waard om te kijken wat er tijdens je trip in de Thiemeloods op het
programma staat. Bijvoorbeeld eten in het pop-uprestaurant op vrijdag, een avondje
salsadansen of een zondagmiddag neuzen tussen de lp’s. Variatie genoeg dus. Op de website
kun je het wekelijkse programma bekijken.
leemptstraat 34, www.thiemeloods.nl, +0031(0)6-38125639, variabel, zie website, lopend
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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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