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Het Beste Binnenstad 
publieksnummer

Geestdriftig kandideert Nijmegen voor de titel 
Beste Binnenstad 2009-2010. Reden genoeg 
om dit publieksnummer van NovioNova uit 
te geven.
Hierin staat nog eens omschreven waarin 
de Nijmeegse binnenstad uitblinkt, waaraan 
gewerkt is en wordt. Ook wordt duidelijk 
waartoe samenwerking tussen gemeente en 
bedrijfsleven enerzijds en tussen winkeliers 
onderling anderzijds in positieve zin kan 
leiden.

Normaal verschijnt NovioNova als hét maga-
zine voor de binnenstad alleen voor onderne-
mers in hartje stad. Dit publieksnummer, in 
een oplage van 115.000 stuks, heeft als doel 
alle Nijmegenaren en anderen die betrokken 
zijn bij de stad, nóg enthousiaster te maken 
voor de oudste stad van Nederland.
Dank aan de Stichting Binnenstadsmanage-
ment Nijmegen, de gemeente Nijmegen, de 
Federatie Ringstraten Nijmegen en alle adver-
teerders voor hun bijdrage aan de totstandko-
ming van dit speciale nummer.
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Belangrijke adressen
 ı Ringstraatmanagement Nijmegen
Margriet Modderkolk, Ringstraatmanager
Wijkcentrum Doddendaal
Achter de Valburg 2, 6511 DM  Nijmegen
T: 0317 350543   M: 0622 892849
E: g.g.modderkolk-v.wijk@planet.nl
W: www.ringstraten.nl

 ı Bedrijvenloket Nijmegen
Mariënburg 75 (Stadswinkel)
Postbus 9105 - 6500 HG Nijmegen
T: 024 329 98 00
E: bedrijvenloket@nijmegen.nl
W: www.nijmegen.nl

 ı MKB-Nijmegen
Wolfskuilseweg 279, 542 AA Nijmegen
T: 024 890 40 56
E: info@mkbnijmegen.nl
W: www.mkbnijmegen.nl

 ı Kamer van Koophandel voor 
 Centraal Gelderland
Prins Hendrikstraat 2, 6521 AW Nijmegen
Postbus 9292, 6800 KZ Arnhem
T: 026 353 88 88
E: info@arnhem.kvk.nl
W: www.arnhem.kvk.nl 

 ı Stichting Binnenstadmanagement
 Nijmegen
Postbus 1090, 6501 BB Nijmegen
E: info@binnenstadnijmegen.nl
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Een dagje ontspannen winkelen 
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   Vrede, column De 300 van Van As, Reinoud 
van Assendelft de Coningh
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Foto cover:
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kade met zicht op de drukst 
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Nijmegen lonkt naar
titel Beste Binnenstad

Oudste stad van Nederland heeft het altijd al geweten: Altijd Nijmegen

Nijmegen lonkt andermaal naar 
de eervolle titel Beste Binnenstad 
2009-2011, die twee jaar geleden 
net aan haar neus voorbij ging. 
Brutaal en misschien een tikje 
eigenzinnig, maar altijd met open 
vizier en gezond optimisme gooit 
de stad het gewicht van haar 
160.000 inwoners in de strijd om 
het predikaat te bemachtigen waar 
ze volgens diezelfde inwoners best 
recht op heeft en waar ze bij voor-
baat al uitermate trots op is.  
De zelf geïnitieerde kandidatuur 
voor de titel geeft nu niet alleen 
het zelfvertrouwen aan van de 
oudste stad van Nederland, maar 
onderstreept ook het gevoel dat bij 
Altijd Nijmegen hoort. 

Op basis van objectief onderzoek stelde 
het Centraal Bureau voor de Statistiek eind 
vorig jaar al vast dat de Nijmeegse binnen-
stad beschikt over het meest gevarieerde 
winkelaanbod van Nederland. Daarmee laat 
Nijmegen gerenommeerde winkelsteden 
als Haarlem, Maastricht, Eindhoven en 
Den Bosch, en zelfs de grote steden in de 
Randstad, achter zich. 
Met deze wetenschap is de stelling ‘Altijd 
geslaagd shoppen in Nijmegen!’, zoals die 
geponeerd is bij de deskundige jury van de 
titel Beste Binnenstad, geen kwestie van over-
moed meer. 
De groeiende belangstelling die vanuit de 
detailhandel −vooral de particuliere speciaal-
zaken− bestaat voor een winkelpand in een 
van de gezellige Ringstraten, geeft aan dat 
ook het bedrijfsleven er iets aan gelegen is om 
de goede naam van de stad, waar het gaat om 
het gevarieerde winkelaanbod, te bestendigen. 

Goed gastheerschap
‘Altijd een terrasje pakken in Nijmegen’ is 
er nog zo een. Al sinds jaar en dag biedt 

Nijmegen een terrassenrijkdom die zijn 
weerga in het land nauwelijks kent. Mede 
door toedoen van de studentenbevolking in 
de Waalstad heeft zich een echte terrassen-
cultuur ontwikkeld, waardoor het in iedere 
winkelstraat en zeker op de talloze gezellige 
pleinen in de stad goed toeven is bij geschikt 
terrassenweer. 
Met ‘Nijmegen, de meest noordelijke stad 
van het zuiden’ wordt gerefereerd aan 
het Bourgonische karakter van de horeca. 
Goed gastheerschap staat met hoofdlet-
ters geschreven en het is niet zomaar dat 
Nijmegen maar liefst drie café’s hoog in de 
Café Top 100 heeft staan: café De Blaauwe 
Hand en café Samson, beide in de binnen-
stad, en café Jos, tegen het centrum aan, 
is zelfs het beste café van Nederland. Ook 
de vele Nijmeegse restaurants hebben qua 
(prijs)niveau voor ieder wat wils te bieden. 

Vormen van cultuur
Sinds de aanleg in 2000 van de dubbel-
gelaagde en daardoor zeer bijzondere 
Marikenstraat, beschikt de Nijmeegse bin-

nenstad over een cultureel kwartier, waarin 
alle vormen van cultuur prachtig tot uiting 
komen. Expositieruimten en galeries –al dan 
niet commercieel– en musea van groot tot 
klein gunnen de geïnteresseerde binnen-
stadsbezoeker een blik op het rijke culturele 
leven in de stad. Arthouse LUX, Museum Het 
Valkhof, Nationaal Fietsmuseum Velorama 
en museum De Stratemakerstoren zijn daar 
de belangrijkste exponenten van, maar ook 
cultureel centrum De Lindenberg, de open-
bare bibliotheek, het Archief en cultureel 
centrum Het Vlaams Arsenaal leveren hun 
bijdrage aan ‘Altijd cultureel genieten in 
Nijmegen’. De Nijmeegse Stadsschouwburg 
en concertgebouw De Vereeniging, behorend 
tot de akoestische top van Europa, bevinden 
zich weliswaar niet in het Nijmeegse cultu-
rele kwartier, maar geven natuurlijk wel extra 
glans aan het culturele leven.

Evenementenstad
Bijna iedere stad in Nederland waant 
zich evenementenstad, maar Nijmegen ís 
het. De stad biedt plaats aan diverse top-
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Nijmegen lonkt naar
titel Beste Binnenstad

evenementen, waarvan de Vierdaagse en 
Vierdaagsefeesten al jaren ongenaakbaar in 
de top van alle ranglijsten staan. 
Maar ook grootschalige popconcerten in 
het Goffertpark, sportevenementen als de 
Zevenheuvelenloop en de Marikenloop 
en festiviteiten als Gebroeders van 
Limburgfestival, het Romeinenfestival, het 
in september opnieuw te introduceren UIT-
festival, alsmede tal van andere evenemen-
ten zorgen er voor dat het Altijd feest is in 
Nijmegen!

Decor
Tal van locaties in de binnenstad, variërend 
van het Valkhof met omliggend park tot het 
evenementenplein op de fraai gerestaureerde 
Waalkade en van het fraaie Hunnerpark tot 
het bekende Kronenburgerpark, vormen het 
decor voor de meest uiteenlopende grotere 
en kleinere activiteiten, feesten en evenemen-
ten, die dankzij de honderden vrijwilligers 
georganiseerd worden voor een breed publiek 
uit stad en land.  

Het thuisgevoel
Uit een consumentenenquête van dagblad De 
Gelderlander –al meer dan 170 jaar geleden in 
Nijmegen opgericht– blijkt dat bezoekers uit 
de hele regio de Nijmeegse binnenstad een 
dikke voldoende geven. Die enquêteresultaten 
worden bevestigd door de binnenstadsmoni-
tor, waarin hartje stad in het algemeen wordt 
gewaardeerd met een 7,4. De monitor geeft 
bovendien aan dat het winkelend publiek 
enthousiast is over sfeer en de mogelijkheden 
in het Nijmeegse centrum. De horeca wordt 
op omvang én kwaliteit gewaardeerd met een 
7,6. De Ringstraten, onlangs nog heringericht 
en daardoor bijzonder aantrekkelijk gewor-
den, noteerden stuk voor stuk opvallend meer 
bezoekers in 2008.
De vele metingen en peilingen die onder-
meer ook door de Stichting Binnenstads-
management Nijmegen de afgelopen periode 
boven tafel zijn gebracht, geven aan dat vrijwel 
alle bezoekers de titel Beste Binnenstad van 
Nederland moeiteloos kunnen onderschrijven. 
In het licht van ‘Altijd Nijmegen’ complimente-
ren zij de stad: Altijd thuis in Nijmegen!

Altijd Nijmegen

Nijmegen is ruim 2000 jaar 
oud, en daarmee de oudste 
stad van Nederland. Dat is 
een uniek gegeven waar de 
stad trots op is. De slogan 
‘Altijd Nijmegen’ geeft aan 
dat Nijmegen een stad ‘van 
alle tijden’ is en combineert 
op subtiele wijze de trots 
op de geschiedenis met de 
hedendaagse dynamiek en 
de innovatieve kracht van 
de stad. ‘Altijd Nijmegen’ 
verwijst dus naar verleden, 
heden én toekomst.
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WELKOM IN 
NIJMEGEN
Als je mij vraagt naar mijn 
beste binnenstad, dan zeg 
ik volmondig: Nijmegen. 
Natuurlijk is er overal wel 
iets op aan te merken, 
maar Nijmegen blijft wel altijd míjn stad. Het is 
de stad waar ik vaak kom, waar ik de meeste 
mensen ken en waar ik me al thuis voel sinds 
mijn jeugd. Ik denk dat dit voor veel mensen 
hier in de regio geldt.
In de afgelopen maanden hebben we gesproken 
over de toekomst van de binnenstad en zijn de 
meningen van de consumenten gepeild. Het is 
opvallend hoe goed Nijmegen op veel terreinen 
scoort. De bezoekers waarderen de sfeer en de 
ambiance, de diversiteit van evenementen en 
niet te vergeten het gevarieerde aanbod van 
winkels. Zeker ook wat dat laatste betreft staat 
Nijmegen hoog op de landelijke ranglijsten. In 
de afgelopen jaren heeft de stad veel geïnves-
teerd in de winkelstraten aan de buitenste rand 
van het centrum. Die investeringen werpen 
hun vruchten af, want juist in deze straten 
tref je de bijzondere winkels van veelal lokale 
ondernemers. Zij geven extra kleur aan onze 
binnenstad. 
Ook de rijke historie van Nijmegen krijgt steeds 
meer aandacht. We zien het terug in prachtig 
opgeknapte panden en winkelstraten, maar ook 

in exposities en tentoonstellingen. 
Daarmee trekken we steeds meer 
mensen van verder weg naar onze 
stad.  
Natuurlijk blijft er nog veel te 
verbeteren. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat u Nijmegen voor de 
bereikbaarheid een onvoldoende 
geeft. Geloof maar dat dat ons 
steekt! Op dit terrein moet dus nog 
veel gebeuren. De realisatie van 
extra parkeerplaatsen en een goede 
bewegwijzering heeft de komende 
tijd de volle aandacht. Wij hebben 
met z’n allen namelijk maar één 
doel voor ogen en dat is er voor te 
zorgen dat uw verblijf in de bin-
nenstad aangenaam en prettig is. 
Van de eerste tot de laatste minuut. 
Wij heten u van harte welkom in uw 
eigen Béste Binnenstad!

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen

VAN BINNENUIT

Elrie Bakker-Derks
Voorzitter Stichting 

Binnenstads-
management 

Nijmegen



GRAAG TOT ZIENS BIJ BULTERS AUTOBEDRIJVEN!

BULTERS

BULTERS NIJMEGEN 
Nieuwe Dukenburgseweg 9
(024) 350 30 00

BULTERS WIJCHEN 
Nieuweweg 187
(024) 645 11 16

BULTERS BEMMEL 
De Houtakker 2
(0481) 47 04 70

WWW.BULTERS.NL

HET ADRES VOOR PERSONEN- EN BEDRIJFSAUTO’S VAN DE MERKEN 
HYUNDAI, CHEVROLET, OPEL, CITROËN EN MAZDA!

Voor het grootste aanbod 
occasions ga je naar Bulters!
400 occasions op voorraad!!

Ook het adres 
voor al het onderhoud



Bezoek de
Vlaggenparade

en de Intocht!

start van de 93ste Vierdaagse met de feestelijke 

zondag 19 juli in het McDOS Go� ertstadion 

vrijdag 24 juli aan de Oranjesingel

Kaartverkoop
Openingstijden

Telefonische kaartverkoop

Online verkoop 

Kaarten Vlaggenparade € 11,- p.p.    Kaarten Intocht € 11,- en € 14,- p.p.

Nijmeegs Uitburo/VVV Keizer Karelplein 32h, 6511 NH Nijmegen (in de Stadsschouwburg)
UITshop ma-vr 09.30 uur tot 17.30 uur, za 10.00 uur tot 17.00 uur
0900-1122344 (45 cpm) ma-vr 09.30 uur tot 17.30 uur, za 10.00 uur tot 17.00 uur

www.uitburo.nl/nijmegen

317000056 Adv.NovioNova.indd   1 28-05-2009   14:09:00



Een dagje ontspannen winkelen in Nijmegen

Schoon, overzichtelijk
en heel veel schoenen

Gönül Yildiz tegen. De Rotterdamse van 
Turkse afkomst is voor de tweede keer in 
Nijmegen. “De eerste keer is al een hele tijd 
geleden. Ik spijbelde van school en wilde wel 
eens een andere stad zien. Daar heb ik goede 
herinneringen aan overgehouden want het 
was een erg leuke middag. Hier ben ik dus 
weer, wel met een andere reden. Mijn man is 
voor een congres in Ellecom en ik houd hem 
gezelschap. Een mooie gelegenheid om eens 
ergens anders te winkelen dan in Rotterdam 
of Den Haag. Het werd Arnhem of Nijmegen. 
Enfin, ik wilde hier weer eens kijken. Het eer-
ste dat me opviel is dat de straten zo schoon 
zijn en dat is erg prettig. Alles is op loopaf-
stand en lekker overzichtelijk. Ik heb al een 
pakje gekocht en een shawl. Een goed teken, 
want ik ben niet zo uitgeverig, maar ik kom 
zo veel zo leuke winkeltjes tegen! Als belas-
tingadviseur ken ik de waarde van een euro 
maar al te goed, dus dat wil wat zeggen.”

Arnhemmers in Nijmegen
In de Burchtstraat zien we hoe András 
Skhuk en Anja Heinsins goed uitkijken als 
ze oversteken want de stadsbus richting 
Kelfkensbos komt er aan. Zijn naam doet 
een verre afkomst vermoeden. Maar niets is 
minder waar. Hij is geboren Arnhemmer en 
samen met zijn vriendin een dagje over om te 

Een dikke 7,5
De vriendinnen Yvonne en Dago zijn een 
dagje over uit het Twentse Haaksbergen. 
Yvonne: “Mijn zoon moest in Nijmegen zijn 
voor een sportkeuring. Dus dachten we hem 
maar eens gezelschap te houden, in de auto.” 
Het is tien uur in de ochtend. Ze zijn toe 
aan de eerste koffiepauze op een terras in 
de Marikenstraat. De oogst tot nu toe is een 
broek, die Yvonne zonder voorbedachte rade 
heeft aangeschaft. “Dat kan een kostbaar 
dagje worden.” Eigenlijk zijn ze op zoek naar 
schoenen en dat gaat lukken want ze hebben 
in de gauwigheid al gezien dat het wemelt 
van de schoenenwinkels. 
“Straks gaan we kijken bij Jan Jansen, we 

De Etos, Hema, Van Leest, Kruidvat en Vero Moda; de bekende winkelketens ontbreken 
niet in de grote winkelstraten. Maar Nijmegen heeft veel meer te bieden. Het wemelt van 
de gespecialiseerde, eigenzinnige winkeltjes, boetiekjes en eetgelegenheden. Niet voor 
niets wordt de stad geroemd vanwege zijn diversiteit in het winkelaanbod.
Voor de Nijmegenaar misschien een bekend gegeven, maar weet de bezoeker van bui-
ten Nijmegen al dat moois ook te vinden? En wat vinden zij eigenlijk van onze stad? 
NovioNova peilde de meningen. 

moeten alleen nog uitvogelen waar dat is. 
Ver kan het niet zijn, want we hebben ook al 
ontdekt dat alles redelijk dicht bij elkaar in de 
buurt is. En is daar ook de Hezelstraat in de 
buurt? We hebben gehoord dat daar allerlei 
aparte winkeltje zitten.” 
Komt er nog een volgende keer? willen we 
weten. Dago: “Op het schoenenfront is 
Nijmegen dik in orde, maar we hebben nog 
lang niet alles gezien. Het voorlopige rap-
portcijfer is een dikke 7,5 dus ik denk dat we 
nog wel eens terugkomen. Mag dat?” Ja dat 
mag zeker.

Voor de tweede keer
In de Broerstraat komen we de 26-jarige 
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In de Broerstraat, Gönül Yildiz: “Score: een pakje en shawl.”

Op een terras in de Marikenstraat, Yvonne en Dago: “Wij komen zeker nog een keer terug”.

Foto's: ESF Edwin Stoffer



Beter naar buiten treden met 
datgene waar je goed in bent. 
Dat was is de slotsom van een 
debat vorige maand over de toe-
komst van de Nijmeegse binnen-
stad in LUX. Het debat concen-
treerde zich op bereikbaarheid, 
aanbod in de binnenstad en 
identiteit en beleving. Met name 
op het gebied van de variatie 
van winkels en de horeca scoort 
Nijmegen goed, zo oordeelde 
het publiek. 

Die waardering wordt door 
recente cijfers van wethou-
ders Hannie Kunst en Jan 
van der Meer gestaafd. Maar 
volgens Elrie Bakker, voorzit-
ter Binnenstadsmanagement 
Nijmegen, moet de stad zich wel 
meer in de etalage zetten. “Zelf 
weten we het natuurlijk allemaal 
wel, maar anderen moeten ook 
weten dat we een aantrekkelijke 
en mooie stad hebben.”

‘Anderen moeten ook weten
dat Nijmegen mooie stad is’

winkelen. “Niets ten nadele van de stad waar 
ik woon, maar Nijmegen is een stuk gezel-
liger en gevarieerder.” Anja valt hem bij: “Als 
we iets nodig hebben uit de stad, of van een 
computerwinkel zoals nu, pakken we de auto 
en rijden we een kwartiertje. En we gaan elke 
week eten bij de Chinees op de Hertogstraat. 
Parkeren is nog even geen probleem. Ik heb 
nu nog een vergunning voor de Bloemerstraat 
waar ik heb gewoond. Als die verlopen is 
komen we misschien wel met de trein, zover 

is het niet lopen. Nu wonen we samen, aan 
de ‘andere kant’, maar ik sluit niet dat we 
over een paar jaar hierheen komen.”

Moeder en dochter
Christel Muis roert de melk door haar 
koffie terwijl ze vanuit het terras van De 
Heerlijkheid haar blik laat gaan over de 
Ganzenheuvel. De studente uit Utrecht is 
samen met haar moeder, een Beuningse, een 
dagje uit. Vader hebben ze thuis gelaten. “We 
gaan wel vaker op stap en meestal lopen we 
dezelfde route; door de Hezelstraten naar de 
Grote Markt, via de Hema en V&D naar de 
Marikenstraat en door de Moenenstraat naar 
de Molenpoort. Er belandt altijd wel iets in 
de tas, we gaan nooit met lege handen naar 
huis.” Moeder: “En lunchen bij Atlanta, heel 
gezellig hoor, moeder en dochter. Die traditie 
houden we erin.”
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In de Burchtstraat, András Skhuk en Anja Heinsins: Van Arnhem naar Nijmegen.

Reinoud van 
Assendelft

de Coningh
leisure manager

DE 300 VAN VAN AS

VREDE

Wat hebben wij 
Nijmegenaren toch weer 
een mazzel!
Er is crisis. Na de zomer 
zullen we merken dat het 
menens is. In 2010 zul-
len wij allemaal familie hebben of kennissen of 
vrienden, die 2009 zakelijk niet overleefd heb-
ben. Failliet zijn of ontslagen! Maar wij blijven 
optimistisch. In Nijmegen is het glas half vol! 
En dat terwijl een groot deel van Nederland 
angst had of het vakantiegeld wel uitbetaald 
kon worden door de baas!
Ik geloof dat 14 % van de Nederlandse bevol-
king twijfelt of ze met vakantie zullen gaan en 
15 % weet al dat ze niet gaan... Dan blijft er 
70 % over die dus wel gaat... Een deel daar-
van kan nog naar ver-weg-ie-stan, maar een 
substantieel deel van de Nederlanders moet dit 
jaar in eigen land op vakantie. Op verzoek van 
Staatssecretaris Heemskerk van Economische 
zaken. In eigen land... En waar gaan die men-
sen dan allemaal naartoe?

Inderdaad... naar Havanna aan de 
Waal! Ver weg en toch dichtbij! 
Want hier kun je de 4-Daagse lopen. 
Hier kun je genieten van de mooiste 
natuurgebieden die de stad omzo-
men. Hier kun je je onderdompelen 
in de oudste stad van het land, 
kennis nemen van de Moeder aller 
Vredes, de Vrede der Vredes uit 
1678/1679, de Vrede van Nijmegen! 
Kom daar elders eens om. Een 
Vrede die plaats vond in een stad 
waar de Europese Royalty van de 
zeventiende eeuw zich op niveau 
kon verpozen. Met de jacht, dran-
ken en spijzen en ongetwijfeld met 
diverse Mariekes. Nijmegen is dus 
zéker al sinds 1679 een toeristen-
stad. En dàt kunnen we natuurlijk 
ook nog vieren. 
Nijmegen 330 jaar toeristenstad, dàt 
is het! 
Daarom kozen we ook voor ALTIJD 
NIJMEGEN als stadsslogan voor 
onze citymarketing! Er is namelijk 
ALTIJD wel een reden om naar 
Nijmegen te komen of in Nijmegen 
te blijven. Zéker als je in eigen land 
op vakantie mag! Ik wens u een 
geweldige zomer!



Molenstraat 106-108 Nijmegen  |  T (024) 322 47 14  |  www.hoogenboommode.nl 

MAEGPAI

CIRCLE 
OF

GENTLEMEN

BESTE BINNENSTAD
Na zilver gaat Nijmegen nu voor goud in de verkiezing tot mooiste binnenstad van Nederland. 
Wij van Hoogenboom Mode zijn trots op de ambitie en het lef dat Nijmegen toont door aan deze 
competitie mee te doen. Want waarom ook niet? Nijmegen is een prachtige stad met een zeer 
divers aanbod. Waaronder Hoogenboom Mode. Meer dan 70 merken herenmode op meer dan 
1000 m2. Loop gerust eens binnen, wij zitten in de Molenstraat, schuin tegenover de ingang van 
de Molenpoortpassage. Graag tot ziens in onze winkel!
 
Marieke en Dennis

De nieuwe podiumbrochure is uit!

luxGratis af te halen aan de kassa en in café LUX 
Mariënburg 38-39, 6511 PS Nijmegen
Tel. kassa 0900-5894636 www.nijmegen.nl



Musea in de zomer!

Museumpark Orientalis
Museumpark Orientalis groeit uit tot een ontmoetingsplek voor 
mensen van verschillende culturen en levensbeschouwingen. 
Educatie, informatie, dialoog en beleving bij elkaar. Behalve de 
museale producties is er ook een theater, een restaurant en 
zijn er diverse activiteiten voor jong en oud tijdens de zomer-
maanden. Het is ook ‘gewoon’ een heerlijke plek om tot rust te 
komen en te genieten van de prachtige omgeving.

Wegens grote belangstelling wordt onze expositie ‘Religie & 
Humor’ verlengd tot 1 februari 2010!

Wylerbaan 4  
6561 KR Groesbeek

telefoon: 024 - 397 44 04 
www.bevrijdingsmuseum.nl

Postweg 6 
6571 CS Berg en Dal

telefoon: 024 - 684 72 72 
www.afrikamuseum.nl

Waalkade 83-84
6511 XR  Nijmegen

telefoon: 024 - 323 86 90
www.stratemakerstoren.nl

Nieuwe Marktstraat 54a 
Nijmegen

(nabij Centraal Station) 
telefoon: 024 - 382 81 81 

www.muzieum.nl

Profetenlaan 2
Heilig Landstichting

telefoon: 024 - 382 31 10
www.museumparkorientalis.nl

Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945
De Tweede Wereldoorlog beïnvloedde het liefdesleven van een 
hele generatie mensen. Ze kregen – zoals altijd – vlinders in 
hun buik: in de schuilkelder, de onderduik, de loopgraven of 
doodgewoon op straat tijdens de bevrijding. Deze tentoon-
stelling laat zien hoe mensen weten te overleven. En hoe 
gevoelens alles kunnen doorbreken. Ook onderwerpen als 
homo sexualiteit en grootschalige prostitutie in de oorlogsjaren 
komen aan bod. Een intieme expositie met nog nooit eerder 
getoond materiaal, die je hart sneller doet kloppen! Te zien tot 
en met 30 september 2009.

Museum De Stratemakerstoren
De Stratemakerstoren is in het begin van de zestiende eeuw 
gebouwd als onderdeel van de Nijmeegse stadsverdediging. 
Het is een rondeel, een halfrond gebouw met erg zware muren, 
een ondergrondse gang met schietgaten en twee geschutskel-
ders. Een massief gebouw dat vreemd genoeg zo’n honderd-
tachtig jaar lang verborgen is geweest. Sinds 1995 is in het 
gebouw aan de Waalkade een museum gevestigd. In een aparte 
ruimte belichten wisseltentoonstellingen tal van Nijmeegse 
onderwerpen. Onze kinderfeestjes zijn beroemd en het gebouw 
is te huur voor feesten, partijen en vergaderingen.

MuZIEum 
Het muZIEum staat voor verwondering, verbazing en ver-
maak. Je maakt er kennis met het wonder van zien en de 
onbekende wereld van het niet-zien. Je wordt er bewust van 
je zintuigen en in het bijzonder van je gezichtsvermogen. Ga 
op Ontdekkingstocht door het donker met een blinde gids en 
maak alledaagse situaties mee, maar dan zonder te zien. Schrijf 
een tekst in braille, kom alles te weten over het oog & waarne-
ming en laat je misleiden door fascinerende optische illusies. 
Het muZIEum laat je de wereld anders beleven; een ervaring 
om nooit te vergeten! Kom ook eens dineren... in het donker! 

Afrika Museum 
Bezoek deze zomer het Afrika Museum in Berg en Dal en laat u 
verrassen door de tentoonstelling Roots & More. Roots & More 
toont hedendaagse kunst uit de Afrikaanse diaspora (o.a. Cuba, 
Haïti, Brazilië en de Verenigde Staten) met Afrikaanse bronnen. 
Van een installatie met hangende hoofden, het getinkel van kralen-
kettingen en de geluiden van een tropische nacht tot beschilderde 
babypoppen in flessen en lichtgevende geestwezens in hangende 
boten. Geniet op de zondagen van live muziek en dansworkshops 
Antilliaanse wals. Kinderen kunnen dagelijks deelnemen aan een 
speciale workshop over de slimme en sluwe spin Anansi.
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Grote Markt, Koningsplein, ‘Molenplein’, 
Ganzenheuvel, Mariënburg, Waalkade. Aan 
terrassen geen gebrek op de pleinen in de 
Nijmeegse binnenstad. De Keizer Karelstad 
heeft, naar verluidt, zelfs de hoogste terras-
dichtheid. De Nijmeegse terrassen zijn 
sfeer- en gezichtsbepalend en vertellen veel 
over het centrum. Net als de ‘terrastijgers’ 
die de terrassen bevolken.

De vriendinnen Marie Pruyn en Diny Menco 
zitten prinsheerlijk in het zonnetje bij café 
Atlanta op de Grote Markt. “Waarom hier? Ik 
woon hier om de hoek”, vertelt Diny. “Als je 
hier de Hema en de V & D wegdenkt, en al 
die bussen, heb je echt een superplein. Maar 
we zitten ook dikwijls bij LUX.”
Marie: “Op de Ganzenheuvel is het ook goed 
toeven. Daar bekruipt je dat ouderwetse 
dorpse gevoel en dat is toch bijzonder in een 
stad.”

Bier en souvenirs
Op het belendende terras zit een groep 
Duitse dames en heren van rond de zes-
tig. Is er een cruiseschip aangemeerd? 
Jawel, het gezelschap is om 09.30 aan wal 
gegaan en mag zich een paar uur later weer 
melden voor de terugreis, via Keulen naar 
Hildesheim. Doodgemoedereerd nippen de 
dames aan hun koffie. De korte wijzer op de 
Stevenstoren is nog een aardig eind verwij-
derd van het hoogste punt, maar de heren 
zitten al aan het bier. 
“Hollands bier is in Ordnung”, zegt Ditmar 
lachend, “maar er gaat toch niets boven Duits 
bier.” Nijmegen vinden ze prachtig. Ze heb-
ben er net een stadwandeling op zitten. “Nu 
nog wat souvenirs aanschaffen.” Misschien 
een beeldje van Mariken? “Wie is dat eigen-
lijk?”, vraagt Ditmars buurman. De vraag of 
Nijmegen aantrekkelijk genoeg is om nog 
eens terug te komen, wordt in koor met een 
duidelijk “ja sicher!” beantwoord.

Franse sfeer
Een paar honderd meter verderop, aan 
een tafeltje op het terras van het Vlaams 
Arsenaal zitten Maurice en Birgit Beckers 
uit Oosterhout. Oosterhout bij Nijmegen 
benadrukken ze, want zo voelen ze zich ook: 
Nijmegenaren. Wekelijks zijn ze wel ergens in 
de binnenstad te vinden. “Dit plekje heeft een 
beetje die Franse sfeer en dat staat ons wel 
aan”, zegt Birgit, “en de koffie is goed.” Het 
stel is kieskeurig zo blijkt. “Soms gaan we 
naar de Blonde Pater, daar hebben ze beste 
koffie in de stad en het is er altijd gezellig.” 
Soms ook te druk, zo blijkt tegen het mid-
daguur als de lunchtijd aanbreekt. Dan maar 
even een kijkje nemen op het Koningsplein. 
Daar treffen we Emelie en Zoë, allebei 16, uit 
Ubbergen waar ze op de HAVO zitten. Emelie 
is stellig over haar keuze: “Bij dit café -we 
zijn aangeschoven bij Du Commerce, red.- 
hebben ze heerlijke ijskoffie. Daar wil ik best 
een stukje voor fietsen. En je kunt hier lekker 
mensen kijken. Dat kan ik moeiteloos uren 
volhouden.”

‘Iets met cultuur’
Op een steenworp afstand ligt pal naast de 
Mariënburgkapel het uitgestrekte terras van 
LUX. Na de herinrichting van de binnenstad 
is het een populaire pleisterplaats geworden 
voor twintigers, dertigers en veertigers die 
‘iets met cultuur hebben’. Jephte en Miranda 
drinken net hun laatste slok koffie. Voor bei-
den is het LUX-terras een vertrouwde plek. 
Jephte: “Ik ben meestal hier te vinden want ik 
ga ook vaak naar de film. De Molenstraat of 

‘Terrastijgers’ snorren tevreden op Nijmeegse terrassen

Elk terras zijn eigen sfeer

 “Aan de Waalkade ben 
je in het centrum van de 
stad, maar toch niet in 
het winkelgebied. Dat 

geeft rust en het uitzicht 
over de rivier is prachtig.”

Borrelen, hapje eten, stappen...IJskoffi e op het Koningsplein.

In de luwte van het winkelend publiek.
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‘Terrastijgers’ snorren tevreden op Nijmeegse terrassen

 
“Dit plekje heeft 
een beetje die 

Franse sfeer en dat 
staat ons wel aan.”

Een kopje koffie
in Nijmegen

Het Gelders Koff iehuis
Een echt ouderwetse plek aan het 
Kelfkensbos met altijd uitzicht op Museum 
het Valkhof en op zaterdag en maandag zicht 
op de markt.

Café de Tempel ier
In de Molenstraat en toch niet alleen voor 
jongeren. Een vaste waarde in Nijmegen met 
een royaal terras.
Molenstraat 95

Café Biessels
Op het hoekje van de Grote Markt. Mooi en 
druk bezocht terras. De vulpennen zijn al een 
paar jaar uitverkocht.
Grote Markt 42

Weetjewel
Waar overheerlijk appelgebak wordt geser-
veerd. Filmster Catherine Deneuve kan erover 
meepraten. 
Priemstraat 13

Café Van Ri jn
De aanlokkelijke entree van de Molenstraat 
met een sympathiek terrasje.
Molenstraat 103a

De Blonde Pater
Gelegen in de fraaie Houtstraat. 
Onovertroffen koffie en een uitgebreide 
lunchkaart.
Houtstraat 62

Le Figaro
Het uitzicht over de Waal is voortreffelijk.
Waalkade 19

Koningsplein zeggen me minder.” Miranda: 
“Soms kom ik wel eens op de Grote Markt, 
maar hier kom ik vaker bekenden tegen.”

Prachtig uitzicht
Zonder terras geen Waalkade vindt Arnhem-
mer Rutger. “Het mooie van Nijmegen is dat 
elk plekje zijn eigen sfeer heeft. Hier aan de 
Waalkade ben je in het centrum van de stad, 
maar toch niet in het winkelgebied. Dat geeft 
rust en het uitzicht over de rivier is prachtig.”

Voor jongeren is het ‘Molenplein’ aan de 
kop van de Molenstraat het walhalla op uit-
gaans- en terrassengebied. Dat geldt in ieder 
geval voor Jeroen en Mitch allebei student 
aan het ROC. De middag is nog niet eens zo 
lang onderweg maar de eerste biertjes zijn al 
weggetikt. Mitch: “In de vakantie komen we 
hier vier of vijf keer per week. In het week-
einde gaan we borrelen en daarna stappen. 
Tussendoor eten we wat.” Hij wijst naar de 
tegenover gelegen dönersnackbar. “Ideaal. 
Maar normaal gesproken, met school, zijn we 
hier twee of drie keer in de week. Dan doen 
we rustig aan.” 

Koffi e en cultuur onder de kapel.



Verrassende 

kaart met 

kreeftgerechten

Iedere woensdag 

kreeft voor 

g 20,50

Vanaf 24 juni 

kreeftenfestijn

Prachtig terras 

voor een drankje, 

lunch of diner

Sfeervol eten en drinken aan het 

Keizer Karelplein... voor de borrel, de 

ontmoeting, het kopje koffie, de lunch, 

zomaar een voorgerechtje of diner. 

Openingstijden

maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur

zaterdag vanaf 17.00 uur

zondag vanaf 15.00 uur

Restaurant De Vereeniging

Keizer Karelplein 2-d 6511 NC Nijmegen

Tel: 024 322 10 28 Fax: 024 322 50 72

www.restaurantdevereeniging.nl

Adv NovioNova 220x280.indd   1 11-5-2009   11:56:02



www.standvastwonen.nl

Standvast Wonen verhuurt circa 7000 woningen
in Nijmegen, Beuningen, Ewijk, Weurt en Winssen.
Dat is een verantwoordelijkheid die we serieus
nemen. We willen dat mensen goed, prettig en
betaalbaar kunnen wonen. Daarom zorgen we
voor goed onderhouden, comfortabele woningen.

Maar ook voor nieuwbouw – koop én huur – en
voor levensloopbestendige woningen. We weten
dat prettig wonen niet stopt bij de voordeur. Dus
werken we, samen met andere partijen, aan
leefbaarheid in de wijken. Als het op goed wonen
aankomt, kunt u op ons rekenen.

SW1923.075 Adv NovioNova.indd   1 15-05-2009   15:41:56
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Parkeergarage

Parkeerterrein

Fietsenstalling

Halte Waalsprinter

Kernwinkelgebied

Ringstraten

Startpunt Solartrein

Gebruikers van parkeer-
terrein Achter de 
Hezelpoort (P13) worden 
gratis met een Solartrein 
(op zonne-energie) naar 
diverse haltes in en rond 
de Hezelstraten vervoerd.
Binnenkort gaat er een 
tweede solartrein rijden 
tussen meer parkeerter-
reinen en -garages in de 
binnenstad.

Solarvervoer
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Flaneren langs het ruime winkelaanbod in Nijmegen

Winkelroutes 
bijna oneindig

Winkelroutes in de Nijmeegse bin-
nenstad zijn bijna oneindig. Er zijn 
heel wat thema’s te bedenken op 
basis waarvan een route is samen te 
stellen. Er zijn ook bestaande routes. 
En er zijn natuurlijk de stadswande-
lingen, die de deelnemers ook langs 
de winkels voeren.

Kernwinkelgebied
Moenenstraat, Marikenstraat, 
Burchtstraat, Broerstraat, Grote 
Markt, Grotestraat Augustijnenstraat, 
Houtstraat, Plein 44, Pauwelstraat, 
Koningsplein, Nieuwstraat, 
Ziekerstraat, Van Schevichavestraat, 
Molenpoort, Molenstraat en Bisschop 
Hamerstraat.
 
Ringstraten
Lange Hezelstraat, Stikke Hezelstraat, 
Bloemerstraat, Smetiusstraat, In de 
Betouwstraat, Van Welderenstraat, 
Tweede Walstraat, Van 
Broeckhuysenstraat, Hertogstraat, 
Kelfkensbos, St. Jorisstraat, Van der 
Brugghenstraat, Wintersoord.

Parkeren
Nijmegen kent verschillende mogelijkheden voor het parkeren van 
de auto: op straat, op een parkeerterrein of in een parkeergarage. 
Op de meeste locaties geldt het systeem van real time betalen. 
Dat is betalen voor de werkelijke tijd dat er is geparkeerd. 
Uitzondering hierop zijn langparkeerlocaties.

Tarieven 
Straatparkeren € 2,10 per uur.
Zaterdag en koopzondag: € 2,30 per uur
In de Ringstraten: na het eerste uur € 3,10.
Langparkeren: 
Eiermarktgarage dagkaart € 10,00; 
Wedren/Julianaplein dagkaart € 6,00.
Stichting Oude Stad (Achter de Hezelpoort) dagkaart € 5,00.

Wanneer betalen
Op parkeerterreinen én aan de straat in het centrum van Nijmegen 
wordt vooraf betaald, in de parkeergarages wordt achteraf betaald 
met contant geld, Chipknip of credit card. Ook kan, met een abon-
nement van Park-Line of Parkmobile, betaald worden met een 
mobiele telefoon. Meer info op: www.nijmegen.nl/naarnijmegen.

Fiets gratis stallen
De meeste fietsenstallingen in het centrum zijn gratis. Borden 
verwijzen fietsers naar de twee gratis en bewaakte fietsenstallin-
gen aan de Bisschop Hamerstraat en naast de Mariënburggarage. 
Bovendien zijn er in het centrum 800 fietsklemmen beschikbaar. 
Mensen die hun fiets buiten de klemmen plaatsen, lopen het 
risico dat hun fiets op last van Bureau Toezicht wordt verwijderd. 
Verwijderde fietsen gaan naar het depot van de Algemene Fiets 
Afhandelcentrale (AFAC). De AFAC staat voor een zorgvuldige, 
klantvriendelijke afhandeling van verwijderde fietsen. 
Meer informatie hierover op www.afac-nijmegen.nl

Waar parkeren?
Borden langs de route richting het centrum geven aan waar u de 
verschillende parkeergarages en -terreinen kunt vinden en of er nog 
vrije plaatsen beschikbaar zijn.

• Centrum-West: parkeerterrein Stichting Oude Stad.
• Centrum-Oost: parkeergarages Kelfkensbos, Casino en Eiermarkt   

(in de Eiermarktgarage zijn alleen dagkaarten verkrijgbaar).
• Centrum-Zuid: parkeergarage Mariënburg en parkeerterrein

Molenpoortdak.
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Bron parkeerinformatie en plattegrond: 
gemeente Nijmegen, www.naarnijmegen.nl



Sinds 25 jaar
in de Binnenstad

Een stijlvolle, informele ambiance.
Een ambachtelijke, seizoensgerichte keuken.

Een verzorgde maaltijd voor een schappelijke prijs.
Een met onderscheidingen bekroonde wijnkaart.

Een attente, vriendelijke bediening.
Gewoon lekker eten en drinken.

Restaurant Het Savarijn Van der Brugghenstraat 14  6511 SL Nijmegen
Reserveren: 024 - 323 26 15 - www.savarijn.nl - e-mail: post@savarijn.nl 

Lunch: ma t/m vrij v/a 12.00 u. Diner: ma t/m zat v/a 17.00 u. Zondag rustdag

Bel nu voor een baan: 024 360 30 50
Of surf naar: www.maxflex.nl

Van Welderenstraat 121, Nijmegen



Karel van der Voort FB, Mr. Danny Verpoorten, Allard van Leur AA.

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 
al meer dan 60 jaar in Nijmegen

Dienstverlening met
een menselijke maat

Het kantoor, meer dan 60 jaar 
geleden gestart door de heer  J. 
van Wijk AA, bestaat inmiddels 
uit drie vestigingen in Nijmegen, 
Wijchen en Arnhem, waar totaal 
150 medewerkers hun dienstverle-
ning in accountancy en belasting-
advies richten op het midden- en 
kleinbedrijf. 

Detailhandel
“Dat varieert dan van eenmans-
zaak tot grotere bedrijven en 
organisaties. We zijn in vrijwel 
alle branches en sectoren actief, 
van transport tot notariaat en van 
detailhandel tot de medische sec-
tor”, vertelt vennoot Karel van 
der Voort vanuit zijn kantoor-
ruimte aan de Berg en Dalseweg 
in Nijmegen. 
Naast het MKB behoren ook de 
non-profitsector en beleggin  g- en 
vastgoedondernemingen tot 
de doelgroep. “En we zijn actief 
in advisering rond bedrijfsover-
dracht en bedrijfsopvolging en 
staan we, in het verlengde daar-
van, vermogende oud-onderne-
mers bij met onze adviezen.”

Betrokkenheid
VWGNijhof is het grootste zelf-
standige accountants- en belas-
tingadvieskantoor in de Stadsregio 
Arnhem-Nijmegen. “We voelen ons 
als ondernemer tussen de onder-
nemers echt thuis in deze regio”, 
aldus Van der Voort. 
Een grote maatschappelijke betrok-
kenheid is een van de pijlers waar-
op het succes van VWGNijhof rust. 
Het kantoor is al sinds jaar en dag 
de accountant van N.E.C. en kreeg 
in 2008 het predikaat ‘sponsor van 
het jaar’ van de betaald voetbal-
organisatie. Vennoten en andere 
medewerkers leveren een actieve 
bijdrage aan tal van netwerkclubs 
in het werkgebied, dat naast de 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen ook 
een flink deel van Noord Limburg 
en Noordoost Brabant omvat.

‘Voor ons betekent accountancy meer dan alleen cijfers. Een adviseur 
die u kunt vertrouwen, die begrijpt wat er speelt in uw branche, die 
met u meedenkt en uw taal spreekt’. Zo stelt VWGNijhof accountants 
en belastingadviseurs zich voor aan ondernemers die dit oer-Nijmeeg-
se bedrijf misschien nog niet zo goed kennen. Kort gezegd: VWGNijhof 
staat voor dienstverlening met een menselijke maat.

Berg en Dalseweg 105, 6522 BD Nijmegen
T (024) 365 09 65  F (024) 360 12 88
E avanleur@vwgnijhof.nl  
I www.vwgnijhof.nl

VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is met 
bijna 150 medewerkers in Arnhem, Nijmegen en Wijchen 
binnen de stadsregio Arnhem/Nijmegen het grootste 
zelfstandige accountants- en belastingadvieskantoor. 

VWGNijhof is specialist in accountancy, fi scaal advies 
en administratieve dienstverlening aan het midden- 
en kleinbedrijf, non-profi t instellingen en beleggings-
vennootschappen. Wij koppelen kwaliteit en vakkennis 
aan een persoonlijke en directe aanpak. 

VWGNijhof is gericht op duurzame samenwerking 
en staat voor:
- directe en korte lijnen
- persoonlijke benadering
- kwaliteit en professionaliteit
- goede prijs-kwaliteitverhouding

www.vwgnijhof.nl

Aangenaam!

a d v e r t o r i a l

‘Herontdek Dukenburg’ gemoder-
niseerde huisstijl in alle uitingen 
bewaakt wordt. De campagne loopt 
inmiddels op de website (www.
winkelcentrumdukenburg.nl), in 
de nieuwsbrief, in advertenties, 

op alle uitingen in het 
winkelcentrum zelf en 
op affiches in abri’s in 
bijna de hele provincie 
Gelderland. 
Anneke Verhulst: “Con-
su menten komen kijken 
naar de metamorfose 
die het Winkelcentrum 
heeft ondergaan. Ze zijn 
over het algemeen zo 
tevreden dat het verhaal 
als een lopend vuurtje 
rondgaat. En betere 
reclame kun je je niet 
wensen.”

a d v e r t o r i a l

Campagne ‘Herontdek Dukenburg’ zet winkel-
centrum opnieuw op de kaart

‘We zijn één Nijmegen’
‘Herontdek Dukenburg’ is de 
slagzin voor de intensieve cam-
pagne die het gemoderniseerde 
en uitgebreide Winkelcentrum 
Dukenburg bovenregionaal 
opnieuw op de kaart zet. 

“Winkelcentrum Dukenburg is het 
grootste funshopwinkelcentrum in 
Gelderland”, zegt centrummanager 
Anneke Verhulst vol overtuiging. 
“We zijn geen concurrent van de 
binnenstad, we bijten elkaar niet. 
We zijn tenslotte één Nijmegen…”.

Parkeren voor 50 cent
Het winkelcentrum opende 32 
jaar geleden zijn deuren en kent 
nu, na een grondige renovatie en 
uitbreiding, een uiterst gevarieerd 
aanbod van meer dan 100 detail-
handelszaken en horeca. De cam-
pagne ‘Herontdek Dukenburg’, 
voor een groot deel gefinancierd 
met een subsidie van €100.000 uit 
het Ondernemersfonds 2008, mist 

zijn uitwerking niet. 
“We zien oude klanten met name 
uit de plaatsen rond Nijmegen 
weer terugkomen. Winkelcentrum 
Dukenburg is ongelofelijk goed 
bereikbaar”, kenschetst Anneke 
Verhulst de situatie. “We heb-
ben een trein- en een busstation 
als onmiddellijke buren. Over de 
weg is het een makkie om hier 
te komen. We zijn ruim voorzien 
van fietsenstallingen. En voor de 
750 parkeerplaatsen onder het 
Winkelcentrum geldt een tarief 
van slechts vijftig cent voor het 
eerste uur en nog eens vijftig euro-
cent voor ieder volgend half uur.”

Lopend vuurtje
Winkelcentrum Dukenburg wordt 
bestuurd door een Coöperatieve 
Vereniging van Eigenaren en een 
Ondernemersvereniging met 100% 
dekking, die samen de centrumma-
nager aansturen. Die zorgt er onder-
meer voor dat de voor de campagne 

Taskforce Ondernemersfonds
p/a Wolfskuilseweg 279
6542 AA Nijmegen
T 024-8904056  F 024-8904049
E info@mkbnijmegen.nl

Centrummanager Anneke Verhulst van 
Winkelcentrum Dukenburg. Foto: NovioNova.
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Geen luchtfietserij, maar concrete idee-
en en plannen die ook daadwerkelijk 
uitgewerkt zullen worden. Stichting 
Binnenstadsmanagement Nijmegen, 
gesteund door de uitkomsten van een breed 
stadsdebat, wil de binnenstad van Nijmegen 
de komende jaren nóg mooier maken.
Nijmegen is op landelijk niveau al leidend 
als het gaat om de diversiteit van het winke-
laanbod. Die lijn moet doorgezet. ‘Aanbod, 
aanbod, aanbod’, daar zal het in de toe-
komst om gaan.

Niet dat de stad heeft stil gezeten sinds de 
laatste verkiezing van Beste Binnenstad in 
2007 waarin Nijmegen achter Arnhem een 
eervolle tweede plaats innam.

Zo is er -in tijd en geld- heel veel geïnvesteerd 
in de Ringstraten die het kernwinkelgebied 
omarmen en ontsluiten. Vooral het opknap-
pen en herinrichten van de Ringstraten heb-
ben de binnenstad zichtbaar goed gedaan. De 
Ringstraten zijn groener geworden, het (kort) 
parkeren van auto’s en stallen van fietsen 
is geordend en een proef met terrasvergun-
ningen zal aantonen dat het ook op kleinere 
schaal goed toeven is in de vaak verrassende 
Ringstraten.

Meer bezoekers
Met een gezamenlijke aanpak, waarbij ook 
vastgoedeigenaren, ontwikkelaars en make-
laars zijn betrokken, is de leegstand met suc-

ces bestreden. De Ringstraten die tot nu toe 
onderhanden zijn genomen, zitten duidelijk 
in de lift en oefenen onmiskenbaar aantrek-
kingskracht uit op ondernemende winkeliers 
die met graagte hun speciaalzaak in een van 
de vaak monumentale pandjes vestigen. Meer 
aanbod dus en meer diversiteit. En, zo gaat 
dat nou eenmaal in een vicieuze cirkel, dat 
levert dan ook een duidelijke toename van het 
aantal bezoekers op.

Waalkade
De al eerder geplande verhoging van de 
waterkeringmuren aan de Waalkade werd in 
uitvoering genomen. Van die gelegenheid 
maakten gemeente en daar gevestigde (hore-
ca-)ondernemers gebruik door ook het uitge-
strekte terrassengebied aan de Waalkade een 
facelift te geven. De Waalkade is groener dan 
ooit geworden en de terrassen hebben, dank-
zij de samenwerking tussen de ondernemers 
onderling, een meer eenduidige uitstraling 
gekregen. De partijen bekijken samen nog 
hoe een logische en pragmatische verbinding 
tussen de benedenstad aan de Waal en de 
bovenstad met de winkelstraten tot stand 
gebracht kan worden. Er zijn plannen om een 
roltrap aan te leggen die het hoogteverschil 
van circa 60 meter kan slechten. Zodat het 
toerisme aan de Waalkade, nu al een popu-
laire aanlegplaats voor de internationale 
cruisevaart over Waal en Rijn, zich ook verder 
kan ontwikkelen. 

Hessenberg
De bouw van het nieuwe complex Hessen-
berg in de oude stad, met honderden appar-
tementen, parkeerkelders, enkele stadsvilla’s 
en aantrekkelijke nieuwe winkelpandjes, raakt 
langzamerhand in een afrondende fase. 
De Hessenberg zal een welkome aanvulling 
zijn op het deel van het centrum dat aan 
de binnenstadzijde omgeven wordt door de 
zich sterk ontwikkelende Stikke- en Lange 
Hezelstraat en door de Houtstraat, die in 
Nijmegen al steeds vaker de ‘P.C. Houtstraat’ 
wordt genoemd. De reden daarvoor moet 
gezocht worden in de vestiging van exclusieve 
designwinkels met internationale bekendheid. 

Plein 1944
Voor de binnenstad staan er meer grote 
nieuwe projecten op stapel. Het meest intri-
gerende is natuurlijk de bijna onwerkelijke 
metamorfose die gegeven zal worden aan 
Plein 1944. Enkele jaren geleden heeft de 
Nijmeegse bevolking zijn voorkeur al gegeven 
aan een basisontwerp dat Soeters van Eldonk 
Ponec architecten en landschapsarchitect 
Buro Lubbers maakten en dat door ING Real 
Estate onder de titel ‘Een Plein voor Iedereen’ 
ontwikkeld zal worden. 

Het wordt de komende jaren 
nóg mooier in de binnenstad 
van Nijmegen

Aanbod, aanbod, aanbod



Plein '44 ondergaat een haast onwerkelijke meta-
morfose. Foto: NovioNova.

ALTIJD NIJMEGEN

mr. Thom de graaf
burgemeester van de 
gemeente Nijmegen

STERK MERK
Bijna een jaar geleden 
lanceerden we de slogan 
‘Altijd Nijmegen’ en het bij-
behorende beeldmerk. Beide hebben inmiddels 
een prominente plek veroverd in het promoten 
van de stad. Belangrijk is dat niet alleen de 
gemeente er gebruik van maakt in promoti-
euitingen, maar dat ook veel beeldbepalende 
evenementen zoals de Vierdaagse slogan en 
beeldmerk uitdragen. 
Stadspromotie werkt immers alleen als de hele 
stad een concept omarmt én toepast. 
Op dit moment werkt de gemeente met verschil-
lende partijen in de stad aan het ontwikkelen 
van merchandise rond ‘Altijd Nijmegen’. Ik 
hoop daarbij ook nadrukkelijk op initiatieven 
van binnenstadondernemers. De ondernemers 
en instellingen in de binnenstad vormen immers 
een essentiële schakel. 
De binnenstad is het uithangbord voor 
Nijmegen. Het is vaak dé plek waar toeristen, 
winkelend publiek, toekomstige inwoners en 
ondernemers hun beeld over de stad vormen. 
Daarnaast creëren we nieuwe evenementen 
in de binnenstad en geven bestaande een 

impuls om ook op die manier ‘Altijd 
Nijmegen’ extra voor het voetlicht te 
brengen. Denk bijvoorbeeld aan het 
publieksfestival dat dit jaar wordt 
georganiseerd rond de herdenking 
van Market Garden op 20 septem-
ber. 
Waar we uiteindelijk naar toe wil-
len is een echte ‘stadsstijl’ die door 
alle partijen wordt gebruikt en 
door iedereen in en buiten de stad 
wordt herkend. Samen met onder 
meer het Binnenstadmanagement 
werken we dit nu uit. Want 
Binnenstadmanagement en de bin-
nenstadondernemers zijn belang-
rijk voor het goed neerzetten van 
‘Altijd Nijmegen’ en een sterk merk 
Nijmegen draagt weer bij aan de 
aantrekkingskracht van de binnen-
stad.
Ik hoop daarom dat ‘Altijd 
Nijmegen’ onze samenwerking een 
extra impuls geeft. In het belang 
van de stad als geheel en de eco-
nomische ontwikkeling van de bin-
nenstad. 
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burgemeester van de 
gemeente Nijmegen

lanceerden we de slogan 

Aanbod, aanbod, aanbod

De stagnerende economie dreigde roet in het 
eten te gooien, maar de gemeente Nijmegen 
en andere ontwikkelaars zullen trachten met 
stimulerende maatregelen de vaart erin te 
houden, zodat dit jaar nog met de bouw 
begonnen kan worden. 

Donjon
Een tweede, zeker zo aansprekend project 
dat op stapel staat, behelst de herbouw 
van de Donjon in het Valkhofpark. In 2005 
werd onder de auspiciën van het NOVB 
Cultuurfonds, een actieve club van Nijmeegse 
bouwers en aanverwante bedrijven, een tij-
delijke, maar wel begaanbare Donjon opge-
trokken in het Valkhof. Duizenden bezoekers 
bezochten de bovenste etage van het uit 
jutedoeken en steigerpalen geconstrueerde 
gevaarte, waarmee Nijmegen er in één klap 
een nieuwe toeristische attractie van formaat 
bij kreeg. De suggestie van de NVOB om 
van tijdelijk op den duur een permanente, 
dus herbouwde Donjon te maken, kreeg bij 

referendum de instemming van 60% van de 
Nijmeegse bevolking.

Positieve uitwerking
De succesvolle aanpak van de Ringstraten 
heeft geleerd dat ook met kleinschaliger pro-
jecten in de binnenstad veel te winnen valt. 
Zo hebben de vestiging van een AH-filiaal 
in het voormalige postkantoor aan de Van 
Schevichavenstraat, de grondige restauratie 
van het voormalige kraakpand De Grote 
Broek in de Van Broeckhuijsenstraat door 
woningcorporatie Standvast Wonen of de 
gedeeltelijke herbouw van de middeleeuwse 
Hertogpoort in de Hertogstraat hun positieve 
uitwerking op de binnenstad al gehad.
En er ligt, buiten de grote projecten zoals 
Plein 1944, meer in het verschiet. De 
Bloemerstraat wordt, analoog aan andere 
Ringstraten, helemaal opgeknapt en herin-

gericht. De bouw van een par-
keergarage aan de Van Schaeck 
Mathonsingel zal zeker ook 
opnieuw een herinrichting van het 
stationsgebied tot gevolg hebben. 
En het Waalfront, de ontwikkeling 
van Nijmegen-west direct aanslui-
tend op de binnenstad, krijgt ook 
hoe langer hoe meer vorm.
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Stikke Hezelstraat 24 Nijmegen
Telefoon (024) 642 48 78
Email info@undies.nl
Website www.undies.nl
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Hét adres voor handgemaakte sieraden

WWW.UWSIERAAD.NL
Stikke Hezelstraat 52, Nijmegen 024 3239205

Hans Janssen Bedrijfsmakelaars St.Canisiussingel 19h, tel. 024  3 244 244
E-mail bog@hansjanssen.nl | Internet www.hansjanssen.nl

Bedrijvig

Hans Janssen Bedrijfsmakelaars St.Canisiussingel 19h, tel. 024  3 244 244
E-mail bog@hansjanssen.nl | Internet www.hansjanssen.nl

Bedrijvig

E T E N   &   D R I N K E N

Van Welderenstraat 58, 
 Nijmegen ¤ Tel. 024-3229138  
www.despiletenendrinken.nl

Wij zijn 7 dagen per week open

Tweede Walstraat 83, 6511 LR  Nijmegen  
T 024 322 50 32   M 06 300 148 01 
E info@fietsdiensten.nl   W www.fietsdiensten.nl

S c h o o n ,  g e z o n d  e n  d u u r z a a m

• Stedelijke distributie/Binnenstadservice  

• Bezorging aan huis van streekproducten, 
    biologische producten en delicatessen

• Mailings op maat

Fietsdiensten.nl



Algemeen Kersten (wielersport)

Bibliotheek La Sage

Uitg. Interval Lale 

De Damper (tabak en lektuur)

Drukkerij Print Out

Pelgrim Boeken en Muziek

Silverado country en western shop

Witgoedmarkt 

Juweliers Arte d’Oro

Juwelier Verkroost

Mode 4D-Optiek

Basic en More

Bootstore

Cocoon en Cotton confectie

Il Giglio

Its Time (zwangerschap)

Its Time Positie Mode

Ming en Mikis

Powerhouse

Toevjes kinderschoenen

Undies

Vestiti Mode

Horeca Bagels en Beans

De Pitstop

Fujisan

Het Lemke

Koffi ehuis de Heerlijkheid

Merano

Piccolino

Lifestyle/Wonen Aba-i

Brocanterie

Het Hedenrijk

Het Oude Glashuis

La Belle Epoque

La Petit Reve

Nostalgia

Ridomo (gordijnen)

Vivre

Zen

Kado winkels Blickvangers

Decomaster

Engelbewaarder

Gator

Stippels

Subba

Reform/drogisterij De Gaper

De Natuurdrogist

Kapsalon JC Kappers

Kinky Kappers

Sandra Obstfeld

Reisbureau Goodbookers

The Travel Company

Comestibles Bakker Arend biologische bakker

Kaashandel de Wit

Peter Landsheer biologische slagerij

Simon Levelt (koffi e- en theespecialiteiten)

Slagerij Sjek Floor slagerij

Spar de Betuwe 

Van Maasen Vishandel

Het winkelaanbod in 
de Hezelstraten:
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De oudste winkelstraat van Nederland, een winkelstraat met 
2000 jaar ervaring. De twee meest sfeervolle winkelstraten 
van Nijmegen, de Lange Hezelstraat en de Stikke Hezelstraat, 
treden eendrachtig naar buiten als de Hezelstraat.

Een grondige herinrichting heeft er voor gezorgd dat de 
Hezelstraten nog meer in de belangstelling staan bij het toe-
stromende winkelend publiek en bij winkeliers die er zich willen 
vestigen.
Lange Hezelstraat en Stikke Hezelstraat onderscheiden zich als 
winkelpromenade van de andere zg. Ringstraten in Nijmegen. 
Bovendien kent de Lange Hezelstraat enkele kelderwinkels 
en zijn de Hezelstraten natuurlijk de oudste winkelstraat van 
Nederland.

Hezelstraten bogen 
op 2000 jaar ervaring

Parkeren en gratis pendelen
Er zijn niet veel winkelstraten in Nijmegen die kunnen beschikken over ‘eigen’ parkeer-
gelegenheid. De Hezelstraten hebben de parkeerplaats Oude Stad in de buurt, aan de 
Voorstadslaan, achter de Hezelpoort. De Parkeerplaats Oude Stad is elke winkeldag 
geopend. Met ruimte voor meer dan 250 auto’s heeft dit terrein de voorkeur van vele 
bezoekers aan de Hezelstraten. U kunt er goedkoop (€ 5,- per dag) en bewaakt parkeren!! 
Vanaf het parkeerterrein pendelt er een Solartreintje naar en van de Hezelstraten. U kunt 
tijdens de rit op diverse haltes in de straat in en uitstappen. Deze service is geheel GRATIS

Feest in de Hezelstraten
Op zondag (19 juli) en maandag (20 juli) voorafgaande aan de 93ste Vierdaagse wordt het 
winkelend publiek in de Hezelstraten op bijzonder feestelijke wijze onthaald. Tegelijkertijd 
met Vierdaagsefeesten vinden er in de Hezelstraten extra activiteiten plaats, zoals de 
Ganzen Parade, een optreden van Ben de Abrijo Man, clowns die het publiek vermaken en 
een drumband die voor de muzikale noot zorgt. Uiteraard zijn de straten ook versierd met 
vlaggen van landen uit de hele wereld. Meer informatie: www.hezelstraatnijmegen.nl



Eetcafé Vandaag 
Kelfkensbos 28 
6511 TB Nijmegen 
tel. 0031-(0)24-3243431 
www.eetcafevandaag.nl

Eetcafé Vandaag waar 
op restaurantniveau 
gekookt wordt!

Eetcafé Vandaag heeft een dagelijks wisselende menu-
kaart. We hebben iedere dag vier nieuwe hoofdgerechten, 
vis, vegetarisch en 2x vlees. Al onze producten zijn dag-
vers, we gebruiken biologische groenten van het seizoen 
en alles wordt zelf bereidt. Regelmatig hebben we ook 
biologisch vlees. Voor speciale diëten kunt u ook bij ons 
terecht. Al dit lekkers van de keuken kunt u combineren 
met een heerlijk glas wijn. U kunt ons ook benaderen voor 
feesten, partijen en voor catering of koken op locatie. 

Eetcafé 
Vandaag!!!

Eetcafé Vandaag vindt u 
op Kelfkensbos 28, voor 
reserveringen kunt u bel-
len met 024-3243431.

óók geopend voor de lunch

PleSant is een sfeervol restaurant, gevestigd in Nijmegen oost: 
één van de gezelligste wijken van Nijmegen! Bij PleSant staat  

gastvrijheid voorop. De menukaart is internationaal met  
verrassende maar ook herkenbare gerechten. We werken 

met verse producten en hebben heerlijke, betaalbare 
wijnen die uw avond compleet zullen maken. ‘s Zomers biedt 
ons zonnige terras een geweldige plek om te genieten van het 

eten in de mooie omgeving midden in Nijmegen oost.

We zijn geopend van maandag t/m zondag vanaf 17.00, 
keuken open tot 22.00. Op dinsdag zijn we gesloten. Het is 

mogelijk om met groepen tot 30 personen te dineren.
Reserveren is gewenst. 

Va n  ’ t  S a n t S t r a at  1 3 7
6 5 11  B D  n i j m e g e n

t  0 2 4  3 4 4  2 0  0 7
i  w w w. p l e S a n t e e t h u y S . n l

e  i n f o @ p l e S a n t e e t h u y S . n l



Het winkelaanbod in 
de Marikenstraat:

25

Met een logische verwijzing naar het on-
Nederlands aandoende dubbele straat-
niveau met sterk gevarieerd winkelaanbod 
in de Marikenstraat, hanteren de gastvrije 
winkeliers in één van Nijmeegs’ jongste 
winkelstraten de slogan: Winkelen op 
niveau! 

De unieke architectuur van de Marikenstraat 
maakt de straat onderscheidend van 
alle andere ‘jonge’ winkelstraten in heel 
Nederland. Er zijn mooie materialen 
gebruikt en bestaande gebouwen zijn heel 
passend in het ontwerp verweven. 
De Marikenstraat zorgt ook voor een belang-
rijke verbinding naar andere winkelstraten 
in de binnenstad, zoals de Burchtstraat, 
de Broerstraat, het Koningsplein en de 
Moenenstraat. Uniek is dat de winkelstraat 
deel uit maakt van het cultureel kwartier 
Mariënburg, waar een aantal culturele voor-
zieningen, zoals film- en theatercomplex 
LUX, het Archief en openbare bibliotheek 
gevestigd zijn.

Winkelen op niveau
in de Marikenstraat

Grote evenementen
in Marikenstraat
Omdat alle winkeliers in de Marikenstraat automatisch lid zijn levert dat 
een sterke ondernemersvereniging op die hard werkt aan de gezamenlijke 
promotie van de straat. De gebundelde krachten zijn in ieder geval goed 
voor minimaal drie grote evenementen per jaar.   
In het voorjaar een modeshow, in het najaar een spaaractie waarmee 
mooie prijzen te winnen zijn en in feestmaand december een krasactie in 
samenwerking met LUX en het Mariken Winter Festival. Op onze website 
communiceren wij de activiteiten zodra ze bekend zijn.

Meer informatie over de Marikenstraat, over de daar gevestigde onderne-
mers en over de acties is te vinden op www.marikenstraat.nl

Mode 
Lady Sting

Different

Jack & Jones

Pulls

Vero Moda

Damart

Claudia Sträter

Mexx

Hout-Brox

Van Dalen

Lindessa

Tribute Clothing

Adam herenmode

Björn Borg

Bandolera

Scapino

Dutch

Esprit

Domino X

Villa Happ

La Ligna

Riverwoods

Open 32 

Mode & Accessoires 
Wennekes Lederwaren

Nimco House of Shoes 

Hobby & Vrije tijd 

Van Leest 

Selexyz Dekker v.d. Vegt  

Bever Zwerfsport

VakantieXperts de Planeet

Gamestore E-Plaza

Horeca & Delicatessen 
Oil & Vinegar

Swirl’s

New Dutch

La Place Grand Café

Persoonlijke Verzorging 
Douglas

de Tuinen

Etos

 Cosmo Hairstyling

Kruidvat

Cadeau & Wonen 
David Mulder

Kadoselect

Burmann
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 GOED RECHT

novionovionovionovanova
Erik Jansen

Advocaat 

AANBETALEN 
RISKANT 
Afgelopen januari werd ik aan-
gesteld als curator in het faillis-
sement van een in Nijmegen goed 
bekend staande woonwinkel. 
Daags na het faillissement belden 
meerdere klanten die meubelen 
hadden besteld, maar nog niet 
geleverd hadden gekregen. Zij had-
den ook aanbetalingen gedaan.

In een faillissement is het voor een 
curator niet altijd zinvol om goe-
deren waarop is aanbetaald alsnog 
aan de betreffende klanten te leve-
ren. Een voorbeeld maakt dat dui-
delijk: een klant heeft een kast van 
€4.000 besteld en daarop €2.000 

aanbetaald. De curator kan nog €2.000 ’ver-
dienen’ als hij de kast aan de klant levert, 
maar misschien wel meer bij verkoop aan een 
ander. Als de kast niet op voorraad is, moet de 
curator die bestellen. Dat zal hij niet doen als 
hij er niets aan overhoudt. In beide gevallen zal 
en mag de curator de klant berichten dat hij 
de overeenkomst tot koop en verkoop van de 
betreffende kast niet gestand doet. Een alterna-
tief levert immers vaak meer op of kost minder. 

De klant rest dan niets anders dan voor zijn 
aanbetaling een vordering bij de curator in te 
dienen. Uit de statistieken blijkt wel dat hij 
dan meestal kan fluiten naar zijn geld. In 90% 
van de faillissementen komt het niet tot uitke-
ring aan de concurrente schuldeisers. 
Gelukkig kunnen consumenten zich bij bij-
voorbeeld de aanschaf van meubelen of het 
boeken van reizen wapenen tegen het risico 
van faillissement door te kopen bij een partij 
die is aangesloten bij een garantieregeling. 
Het is dus belangrijk te controleren of de par-
tij die een aanbetaling van u verlangt bij zo’n 
garantieregeling is aangesloten. Is dat niet 
het geval, dan is het raadzaam zeer voorzich-
tig te zijn met aanbetalen.

e. jansen@poelmannvandenbroek.nl

Nijmegenaar Frans van Berkel kan al dit soort 
(on)smakelijke wetenswaardigheden bloem-
rijk vertellen. Hij kent de binnenstad op zijn 
duimpje en weet op elke hoek wel een verhaal 
op te dissen. 

De Grote Markt, Koningsplein, het Kronen-
burgerpark, het Valkhof en de Waalkade. Bijna 
elke inwoner van Nijmegen kent de highlights 
en elke toerist is er benieuwd naar. Maar net 
als elke stad herbergt ook onze trots haar 
verborgen schoonheden en bijzonderheden. 
Toerismebaas Jurriaan de Mol zei het al: 
‘De Nijmeegse troeven liggen nog onder de 
tegels’.

Van Berkel is een van de vrijwilligers van het 
Gilde Nijmegen dat het historische erfgoed 
van de stad koestert, levend houdt en door-
geeft. Het Gilde bedacht een stadswandeling 
langs bekende en verborgen plekjes. 

Middeleeuws Nijmegen
Frans van Berkel, dit keer de gids, begint op 
de Sint Anthoniusplaats waar hij geestdrif-
tig uitleg geeft bij het Cellenbroederenhuis, 
dat tot de oudst bewaarde gebouwen in 
Nijmegen behoort, en bij Huize Bethlehem. 

Langs de 
verborgen 
plekjes van 
Nijmegen

Boeren, burgers en 
buitenlui, ken uw stad!

Iedereen kent wel het beeld van Mariken 
op de Grote Markt. Maar wie was zij ook 
alweer? En waar staat de beeltenis van 
Moenen, die haar verleidde en zeven jaar 
met haar in zonde leefde? En wist u dat 
een van onze voormalige burgemeesters 
gevangen werd gehouden in een griezelig 
klein celletje in de kelder van het Stadhuis 
en later onthoofd werd op de binnenplaats? 
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Dit beschermde monument uit 1770 en voor-
malige klooster doet tegenwoordig dienst 
doet als hospice. De rust in het straatje is 
weldadig. De wandeling voert verder via de 
brouwerij, langs talloze middeleeuwse pan-
den, stadsmuren en torens. En langs de St. 
Jacobskapel en de Jacobstoren, de Barbarossa 
ruïne, de Latijnse school, het schitterende 
bewaard gebleven Weeshuis, dat tegenwoor-
dig fungeert als gezondheidscentrum. En 
voor wie het weet de St.Nicolaaskapel en 
de Stratemakerstoren, het rondeel aan de 
Waalkade dat oorspronkelijk deel uitmaakte 
van de stadsomwalling. 
Op de trappen naar de Sint Stevenskerk pas-
seren we Moenen, die met zijn rug op veilige 
afstand van de kerk staat. Ook de moderne 
monumenten worden kort besproken, zoals 
het beekje door de Stikke Hezelstraat en 
beeld Wateris op de Ganzenheuvel. Dit kunst-
werk verbeeldt de afkoppeling van het hemel-
water en is het eindpunt van een groot gebied 
in het stadscentrum. 

Nina Simone?
Hoogtepunt is de beklimming van de Sint 
Stevenstoren, die nauwelijks een verborgen 
plekje genoemd kan worden. Het is geen 
sinecure om over het smalle wenteltrapje de 
klim te maken naar de top. Maar wie eenmaal 
daar is aangekomen, wordt rijkelijk beloond 
want het uitzicht over de stad is magnifiek. 
Bij helder weer zijn de contouren van Arnhem 
zelfs zichtbaar. In de verte zien we het weste-
lijk gebied langs de rivier waar over een paar 
jaar Waalfront, een compleet nieuwe wijk, 
gaat verrijzen. Vlak onder onze neus zien we 
het (nu nog) lelijkste plein van Nederland lig-

gen. Ook in vogelvlucht ziet het er niet echt 
fraai uit. Geeft niet, genoeg moois te zien. 
De andere kant op zien we in de verte het 
Belvoir Hotel, waar Nina Simone woonde, 
en de groene contouren van Heumensoord. 
Weer dichterbij het dak van het archief en 
de bibliotheek. Het lijkt wel een quiz: welke 
toren is dat? Welk gebouw staat daarnaast.
 
Open die deur!
Bij het stadhuis aangekomen is wandelende 
encyclopedie Frans van Berkel niet meer 
te stuiten. We luisteren ademloos naar de 
verhalen over de pijnbank die er nog steeds 
staat en de herinnering levend houdt aan 
de folteringen en hardhandige verhoren om 
zware misdadigers tot een bekentenis te 
dwingen. 
Een van was burgemeester Roukens, die door 
het volk van machtsmisbruik werd beticht. 
“Zijn lot was weinig benijdenswaardig. Hij 
werd gevangen gehouden in deze cel”, wijst 
de gids naar de kleine, klamme ruimte waar 
amper drie mensen naast elkaar kunnen 
staan. “Uiteindelijk werd de arme man ont-
hoofd.” 
Als Van Berkel de zware houten deur een 
moment sluit beginnen de dames uit het 
gezelschap luidkeels te gillen: “Open die 
deur!” Het is inderdaad geen pretje, het 
claustrofobische celletje van nog geen ander-
halve meter bij een meter. Pik- en pikdonker 
is het. Van Berkel: “Als het moet kun je het 
hier nog wel tien minuten uithouden en mis-
schien zelfs een uur. Maar stel je voor dat 
je hier jaren moet doorbrengen, dan is het 
niet zo moeilijk voor te stellen dat een mens 
krankzinnig wordt.”

Deurwaarder
Via het Glashuis in de Benedenstad komen 
we in een zijstraatje van de Lange Hezelstraat 
terecht, bij het enige hofje dat Nijmegen rijk 
is. Het sprookjesachtige huis, het zou niet 
misstaan in een film over Hans en Grietje, 
heeft vreemd genoeg twee voordeuren. “Ik 
heb de eigenaar van dit huis vriendelijk 
gevraagd of we hier een kijkje mogen nemen 
en dat mocht.” Gerustgesteld bekijken we 
het huis en de rijke bloesem waarmee het 
omgeven is. 
Maar twee voordeuren, hoe zit dat? “Handig 
zegt de man altijd”, gaat onze gids verder, 
“als de deurwaarder voor de deur staat, zegt 
ie steevast: ‘meneer, ik denk dat u bij de 
buren moet zijn.’” 
De wandeling heeft iets langer geduurd dan 
gebruikelijk, tijd voor een drankje. Dus loodst 
Frans ons naar de Blaauwe Hand de oudste 
kroeg van het land, een bezienswaardigheid. 
Toevallig wordt er ook nog drank verkocht, 
vers van de tap.

Wie belangstelling heeft voor 
een originele stadswandeling 

kan het beste even surfen 
naar www.gildenijmegen.nl 

voor meer informatie.



Het is tijd voor de Rabobank.

Schade? Wij begrijpen dat dit snel verholpen moet zijn en  

u niet zit te wachten op een juridisch conflict. Eén telefoontje is vaak  

al voldoende. Sluit daarom de autoverzekering van Interpolis af.

Kijk voor de actievoorwaarden op  www.rabobank.nl/rijkvannijmegen
(024) 381 85 00  •   info@rijkvannijmegen.rabobank.nl

Bedrijvenloket Gemeente Nijmegen:
al vijf jaar hét servicepunt voor ondernemers!
Bedrijven, organisaties en instellingen kunnen sinds november 2003 met al hun vragen aan de gemeente
Nijmegen terecht op één centrale plek, het Bedrijvenloket. De accountmanager van het Bedrijvenloket
bekijkt samen met u uw wensen en vragen. In dit gesprek wordt duidelijk wat de gemeente voor u kan
doen, of er bijvoorbeeld vergunningen moeten worden aangevraagd en welke gegevens aangeleverd
moeten worden. De accountmanager blijft daarna uw aanspreekpunt, onderhoudt de contacten met de
gemeentelijke afdelingen en bewaakt het proces van dienstverlening. Met het Bedrijvenloket wil de
gemeente Nijmegen de dienstverlening aan bedrijven efficiënter organiseren en daarmee de service aan
de ondernemer verbeteren.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, werken de accountmanagers bij voorkeur op afspraak, maar ook
zonder afspraak bent u van harte welkom!

Het Bedrijvenloket is te vinden in de Stadswinkel.
Mariënburg 75
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Tel: (024) 329 90 00 / Fax: (024) 329 34 11
E-mail: bedrijvenloket@nijmegen.nl

Openingstijden: 
Maandag, woensdag, donderdag,
vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. 
Dinsdag 9.00 tot 12.30 uur.
Donderdag na 17.00 uur 
op afspraak.
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EVENEMENTENOVERZICHT

Koopzondagen
binnenstad Nijmegen

Nijmegen biedt podium
aan talloze evenementen

 Fortarock 
11 juli

Vermoedelijk tot grote vreugde van vele metalfans 
wordt dit jaar voor het eerst het Fortarock Festival 
worden gehouden. Locatie is Park Brakkenstein. 
Optredens zijn er van onder meer Moonspell, Death 
Angel en Amon Amarth.
 
 Vierdaagsefeesten  
18 t/m 24 juli 

Gedeeltelijk tegelijk met de Vierdaagse 
Afstandsmarsen worden in de binnenstad de 
Vierdaagsefeesten gehouden met podia in het Valkhof 
en op alle pleinen. Cultuur van de bovenste plank is 
er te zien in de St. Stevenskerk en bij Cappello in de 
Houtstraat. Optredens zijn er van onder meer Wolter 
Kroes, Marike Jager, Frank Boeijen en Boris. Met op 19 
juli een koopzondag.

 Vierdaagse
21 t/m 24 juli 

Zoals elk jaar worden in de derde week van juli de 
Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen gelopen. 
Dit jaar voor de 93ste keer, er verschijnen meer dan 
40.000 wandelaars aan de start. 

 Gebroeders van Limburg Festival
29 en 30 augustus 

In het laatste weekend van augustus vindt in de 
binnenstad van Nijmegen een groots middeleeuws 
festival plaats. Re-enactmentgroepen uit Nederland 
en het buitenland creëren de sfeer van middeleeuws 
Nijmegen ten tijde van de gebroeders Van Limburg; 
de periode 1350-1450.

Al jarenlang staan de Vier daagse en 
Vierdaagsefeesten in de top 3 van de best 
bezochte evenementen in Nederland. Maar 
het is niet alleen de Vierdaagse die Nijmegen 
tot een succesvolle evenementenstad maakt. 
De oudste stad van Nederland biedt podium 
aan talloze initiatieven die alles bij elkaar vele 
honderdduizenden bezoekers extra naar de stad 
halen. Ook de zomer van 2009 staat weer bol 
van de evenementen. 
Een overzicht.

 Open Monumentendag
12 en 13 september

De landelijke Open Monumentendag is door de jaren 
heen een vaste waarde geworden in het culturele 
aanbod, met landelijk inmiddels ruim 800.000 bezoe-
kers. De meeste musea en bezienswaardigheden in 
de stad zijn gratis te bezoeken door het publiek. 

 Herdenking 65 jaar bevrijding
13 t/m 20 september

Een week lang activiteiten in Nijmegen en omgeving 
rond de bevrijding van de stad in september 1944. 
Met een wandeltocht, bevrijdingsmarkt en kinder 
vrijmarkt, een liederentafel, historische films van 
Nijmegen Blijft in Beeld, militair kampement in het 
Valkhof, herdenkingstocht langs oorlogsmonumenten, 
show legervoertuigen WO II, parachutedropping, 
entertainmentshows, af te sluiten met de officiële her-
denking van de Bevrijding met ondermeer een festival 
in de binnenstad van Nijmegen. 

 Najaarskermis
3 t/m 11 oktober

De op één na grootste kermis van Nederland wordt 
in Nijmegen gehouden op o.a. de Waalkade, het 
Kelfkensbos, Mariënburg en Plein 1944.

 Mariken Winterfeesten
6 december t/m 3 januari 2010

Net als de Vierdaagsefeesten in de zomer, kent 
Nijmegen ook zijn Mariken Winterfeesten. In korte 
tijd zijn deze feesten enorm populair geworden, met 
zo’n 150.000 bezoekers in 2008. Met ijspret op een 
grote schaatsbaan in het sfeervolle Valkhofpark, met 
gezellige après-ski feesten op het ‘Molenplein’, met 
een feestelijk verlichte binnenstad en met een middel-
eeuwse kerstmarkt op diverse locaties in het centrum. 
Altijd Nijmegen, ook ‘s winters.

 Museum Het Valkhof 
t/m 30 augustus 

Museum Het Valkhof aan het Kelfkensbos is 
een ware evenementengenerator. Tot en met 
zondag 30 augustus zijn er twee interessante 
exposities te zien. De meesterontwerpers Jan 
Jansen en Swip Stolk stellen hun werken ten 
toon, tevens presentatie van gezamenlijk, 
voor deze tentoonstelling, ontwikkeld object 
Tegelijkertijd vindt in het Prentenkabinet een 
speciale expositie plaats van Nederlandse 
Cobra-kunstenaars waarvan 35 werken op 
papier worden getoond. 

 Koopzondag 
Samba 
6 september
Winkels zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. Extra 
thema-activiteiten in de bin-
nenstad tijdens het gezellige 
Sambafestival.

 Coldplay, Goffertpark 
9 en 10 september

Het Britse Coldplay geldt als een van de grootste 
bands op dit moment. De vier leden Chris Martin, 
Jonny Buckland, Guy Berryman en Will Champion zijn 
beïnvloed door artiesten als Bob Dylan, The Stone 
Roses en Radiohead en maken melodieuze en melan-
cholieke popmuziek sound. Hits scoorden ze met 
Yellow en Clocks. 

 UIT-festival in binnenstad
12 en 13 september 

Met dit nieuwe festival wil het Cultureel Netwerk 
Nijmegen laten zien wat de stad allemaal in huis 
heeft aan kunst en cultuur. Doornroosje, LUX, 
Lindenbergtheater, Keizer Karel Podia, de Wintertuin 
en de Nijmeegse musea selecteren mooie en goeie 
muziek, dans, literatuur en beeldende kunst en span-
nend theater en cabaret. Om een compleet beeld te 
krijgen van het Nijmeegse kunst- en cultuuraanbod 
zullen lokale cultuurorganisaties zich presenteren op 
de culturele informatiemarkt.

Tassen-Vlaggenparade in
expositie bij Cappello

Het 40 jarig bestaan van de Nijmeegse 
Vierdaagsefeesten en het feit dat 100 jaar geleden de 
eerste Vierdaagse werd gelopen, waren voor onderne-
mer Truus Stuiver van Hoeden- en tassenspeciaalzaak 
Cappello in de Houtstraat voldoende aanleiding om 
een bijzondere tassenexpositie te organiseren. 

Vijftien Nederlandse ontwerpers kregen het verzoek 
ieder twee tassen, een grote en een kleine, in de 
kleuren en vormgeving van een vlag van het land naar 
hun eigen keuze te ontwerpen. Samen vormen de 
designs en een catalogus de ‘Tassen-Vlaggenparade’ 
die als expositie van 18 juli tot en met 21 augustus te 
zien zal zijn in Cappello. De expositie zal bovendien 
opgenomen worden in een culturele route tijdens de 
Vierdaagsefeesten. 

‘Tassen-Vlaggenparade’ levert een bijdrage aan het 
positieve imago van de stad in relatie tot de thema’s 
sport, economie en cultuur en sluit bovendien 
nauw aan op het thema ‘Walk of the World’ van de 
Vierdaagse. Ook biedt de expo uitstekend inzicht in 
het werk en niveau van Nederlandse tassenontwer-
pers. 

19 juli, thema ‘Vierdaagse’
6 september
4 oktober, thema ‘Kermis’
1 november
29 november, thema ‘St. Nikolaas’
6 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
20 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’
27 december, thema ‘Mariken Winterfeesten’

Gebroeders van Limburg Festival



Met een tweede plaats 
twee jaar geleden en 
een eerste plaats nu 
lopen we natuurlijk 

een grote kans van concurrerende steden de kinderachtige reactie te 
krijgen: ‘Euh, het is altijd Nijmegen dat bovenaan staat met dit soort 
dingen’. 
Altijd Nijmegen, ja. Goed gezien. 
Stad met het meest gevarieerde winkelaanbod. Stad met de grootste 
evenementen in het land. Stad met het beste café. Stad met de meeste 
terrassen. Stad met de mooiste boulevard aan drukst bevaren rivier 

van Europa. Stad met de mooiste achtertuin, de Ooijpolder. Stad 
met de leukste mensen van Nederland. En natuurlijk de óudste 
stad van Nederland.
Stad met de Beste Binnenstad mag er dan ook nog wel bij. 
Natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor wat er niet 
goed gaat in de stad, voor wat nog niet goed geregeld is, voor 
de tekortkomingen die er beslist nog zullen zijn. Maar op de 
keeper beschouwd, hebben we toch echt de Beste Binnenstad 
van Nederland. In het najaar zullen we zien of we in onze mijme-
ringen te hoog zijn gedreven of dat de jury ons gelijk geeft. Het 
wordt een spannende zomer.

Bij de 40ste Vierdaagsefeesten verschijnt dit jaar een lijvig boek, 
getiteld ‘de Vierdaagse. Het grootste evenement van Nederland’. 
Auteur/historicus Cees Verhoeven en grafisch ontwerper 
Kees Hakvoort hebben op verzoek van de organisator van de 
Vierdaagsefeesten, het ACBN, in het boek heel duidelijk de relatie 
gelegd met de Vierdaagse Afstandsmarsen. Voor de buitenwereld 
geldt dat in de derde week van juli de Vierdaagse plaatsvindt. Het 
onderscheid tussen de feesten en de marsen als apart staande 
elementen wordt alleen in Nijmegen gemaakt en dan nog heel 
beperkt. 
“Het prachtige (deels historische) beeldmateriaal maakt voor 
iedereen duidelijk waarom de derde week van juli bij meer dan een 
miljoen Nederlanders prominent in de agenda staat. Het bevat veel 
foto’s en gaat in op opmerkelijke tradities en gebeurtenissen”, zo 
omschrijft uitgever Tirion het boek.
Titel: De Vierdaagse, ISBN: 9789043912853, Prijs: € 24.95  

Onmiddellijk na de eerste verjaardag van 
Binnenstadservice heeft ondernemer Jos 
Doorman van Doorman Audio, video en 
huishoudelijke apparaten in de Ziekerstraat 
als 100e winkelier de overeenkomst met 
Binnenstadservice.nl getekend.
Het doel van Binnenstadservice.nl, winnaar 
van de Nationale ICT-Office Innovatie Award 
2009, is het vrachtverkeer in de binnenstad 
te verminderen. Daardoor wordt de lucht 
schoner, het verblijfsklimaat voor de klanten 
aangenamer en verbetert de veiligheid en 
bereikbaarheid van de binnenstad. 

Binnenstadservice.nl lost het ‘oude’ probleem 
van de binnenstedelijke distributie op door 
op een andere manier na te denken over de 

Iedere zaterdag kunnen bezoekers aan de 
Nijmeegse binnenstad een gratis rondrit met 
de paardentram door de Ringstraten maken. 
De tram rijdt tussen 12.00 en 17.00 uur en 
tot de vaste bemanning hoort een gids van 
het Stadsgilde die tekst en uitleg geeft bij de 
bezienswaardigheden onderweg. 
Sponsor Eetcafé De Spil deelt bonnen voor 
gratis koffie/taart uit.
Informatie: Ringstraatmanagement, 
06 22892849

oplossingen. Anders, groener, daadkrachtiger, 
duurzamer! 
Het bedrijf is ontstaan in Nijmegen en daar 
operationeel sinds april 2008. Het wordt nu 
in een netwerkorganisatie in heel Nederland 
ontwikkeld. In ’s-Hertogenbosch werkt het 
sinds januari van dit jaar en in diverse andere 
steden zijn initiatieven gaande. 
Met Binnenstadservice is het de 100 onderne-
mers ook eenvoudiger de stap te zetten naar 
een ‘magazijn op afstand’. In toenemende 
mate laten winkeliers de bestelde goederen 
vanuit hun opslag bij Binnenstadservice 
direct bij de klant bezorgen. Dat is nog mak-
kelijker voor de consument! En dat alles met 
een milieuvriendelijke transportfiets of een 
schone aardgasvrachtwagen.
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Met paardentram
door Ringstraten

Lijvig boek bij 40e Vierdaagsefeesten

Doorman 100e bij
Binnenstadservice



AUTO OPGENOORT Uw mobiliteit is onze zorg.

Graag ontvangen wij u in onze showroom.

De crossover 3008
Nieuw in de showroom.

AUTO OPGENOORT  
Nijmegen  Microweg 51  Tel.: (024) 383 03 83 
www.opgenoort.peugeot.nl

De compacte maar ruime 3008 
verenigt de beste eigenschappen van 
een SUV met die van een MPV en 
een hatchback. Bijzonder aan de 3008 
is de grip control; met keuze uit vijf  
standen heeft u onder alle om-
standigheden een perfecte wegligging!

Nu tijdelijk in Premiere-uitvoering: 
o.a. met glazen panoramadak en 
distance alert met € 1.000,- voordeel.

Ontdek de Peugeot Bipper. Een 
compacte, maar opmerkelijk ruime 
krachtpatser. Door zijn formaat kan hij 
in de kleinste gaatjes worden gepar-
keerd en dankzij de handige schuif-
deuren en asymmetrische achterdeuren 
is in- en uitladen kinderspel. Bovendien 
is de motor zuinig en schoon. 

TIJDELIJK € 1.000,- KORTING!
OP VOORRAAD MODELLEN!
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De Peugeot Bipper 
is er vanaf € 8.990,-.

Nu € 1.000,- korting!

De Peugeot Bipper. 
Diverse actiemodellen op voorraad!

De Peugeot 3008 gem. verbr. (afh. van type motor) 4,9-7,6 l/100km; km/l: 20,4-13,2; CO2: 130-179 gr/km
In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregelingen op basis van de energielabels verwerkt. Vraag naar de voorwaarden in de showroom. 
Wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig bij registratie uiterlijk 30 juni 2009

De Peugeot 3008 
is er vanaf € 23.800,-



GRATIS ENTREE, 
HAPJES & DRANKJES

HOUTSTRAAT 10 - NIJMEGEN
TOEGANG V.A. 18 JAAR

biJ Jack’s casino
in niJmegen

1 bon p.p. per dag
GeLdig t/m 31 Juli 2009ig t/m 31 Juli 
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2E VESTIGING
IN NIJMEGEN!
(DE VOORMALIGE CENTRUMBIOSCOOP)




