Shoptocht Nijmegen
Stadswandeling met hoog winkel- en horecagehalte. Vanaf station Nijmegen, 5 km.

Door o.a. de Zevenheuvelenloop, de Stevensloop, de Marikenloop en vooral de Vierdaagse is Nijmegen een wel
heel bekende loopstad geworden. Minder bekend is dat deze prachtige stad ook een gezellige winkelstad is, dus
wordt het tijd om dat met deze leuke shoptocht eens te gaan ervaren. Zowel op de heen- als de terugweg wandel
je door het Kronenburgerpark, bekend geworden door een lied van Frank Boeijen. Daarna kom je al snel door de
leukste winkelstraat van Nijmegen, tevens oudste winkelstraat van Nederland: de Lange Hezelstraat. Je treft hierin
heel wat bijzondere zaakjes waar je naar hartenlust de leukste spulletjes soldaat kunt maken. Aan hele gezellige
kroegjes ontbreekt het hier ook niet. Maar er is meer te zien en te beleven. Je kuiert een stukje over de Waalkade,
maakt een rondje om de Stevenskerk en ploft daarna voor een pauze neer op een van de talrijke, supergezellige
terrasjes aan de Grote Markt. Daarna moet het er toch maar van komen: de Nijmeegse koopgoot, de Marikenstraat.
Ben je daar niet zo'n liefhebster van, dan kijk je in de winkelstraten die daarna aan bod komen je shopogen uit.
Na winkelcentrum Molenpoort wandel je over de van Welderenstraat (met een tropische verrassing, een heuse
Afrikaanse museumwinkel) naar en door de Molenstraat, ook daarin tref je talrijke terrasjes. Je laatste leuke winkels
zie je in de Houtstraat en na het park stap je weer vlot in de trein. Klik hier voor de inspirerende fotoreportage!
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor

1. Aan de overkant van het stationsplein, voor de heg bij het
bordje wandelaars Centrum LA. Op de hoek van het stationsplein RA weg en fietspad oversteken en aan de overkant LA.
Je loopt nu over een breed viaduct met links het busstation en
rechts onder je een weg. Blijf RD gaan en je loopt langs Flikken Nijmegen. Halverwege dat politiebureau RA (Vredestraat).
Aan het einde de Kronenburgersingel oversteken, aan de overkant op het fietspad LA en na 20m schuin RA het Kronenburgerpark in. Boven kruising met breed asfaltwandelpad RD en
een paar meter daarna op de splitsing rechts aanhouden, voor
je zie je een hertenpark. Voor het hek daarvan 2x LA en loop
naar het beeld van de leeuw. Even daarvoor op het dalende
pad RA en volg beneden het pad langs de vijver. Even voor de
kruittoren LA de brug over en daarna RA langs de vijver en blijf
daar nog even langs. Aan het einde van de vijver niet het park
uitlopen maar de linkerbocht van je pad volgen. Direct na de
viskraam RA de Parkweg oversteken en RD de winkelstraat in
(Lange Hezelstraat). Kijk goed om je heen want hier tref je heel
wat leuke winkeltjes en kroegjes.
2. Na huisnr 52 LA (Papengas), natuurlijk kun je in de winkelstraat nog even op en neer lopen. Loop de Papengas helemaal
uit, onderweg zie je links een fraai oud kerkje en daar tegenover rechts 't Oude Weeshuis. Aan het einde RD de trap op en
af en beneden ook RD. Voor de Waal RA en let nu even op de
nummers van de lantaarnpalen want je loopt maar kort over
deze Waalkade. Bij lantaarnpaal GP040 RA het straatje oversteken, aan de overkant strak voor de kademuur LA en omhoog. Boven nog een paar meter RD, rechts zie je een lage
poort en ga daar via een trapje onderdoor. Kijk je daarna achterom, dan zie je dat dit de St Anthonispoort is. Loop het kasseienstraatje waar je nu in bent langzaam klimmend richting
kerk uit, onderweg op een kruising RD (Priemstraat).
3. Boven op de Kitty de Wijzeplaats LA (Smidstraat) en kort
daarna tegenover huisnr 20 RA (Achter de Smidstraat). Voor
de muur/huizen LA en loop dit smalle hofje uit. Aan het einde
de groene deur door (is deze gesloten, loop dan terug, aan het
einde LA via een paar trappen naar de kerk, daarvoor RA en
lees verder bij *) RA en gelijk nog een keer RA de lage trap op.
*Loop nu tegen de klok in een bijna volledig rondje om de kerk.
Na dat rondje zie je rechts de Latijnse School en voor je een
poort (Kerkboog) waar je onderdoor gaat. Daarna sta je op de
Grote Markt met vele horeca, dus tijd voor een pauze.

4. Met je rug naar die poort gekeerd dit plein uitlopen, gaandeweg wordt het een brede winkelstraat (Burchtstraat). Bij huisnr
53 (Kruidvat in maart 2016) RA de Nijmeegse koopgoot in, je
kunt ook bovenlangs lopen (Marikenstraat). Aan het einde het
kleine driehoekige plein (Mariënburg) RD oversteken, RD een
poort onderdoor en daarna ook RD (Moenenstraat). Aan het
einde RD het overdekte winkelcentrum Molenpoort in. Blijf in
dit winkelcentrum op de begane grond aan de linkerkant lopen
(wil je hier wat rondsnuffelen, verderop zie je een plattegrond).
Bij de Coop LA (ga je hier nog even rechtdoor op en neer, dan
tref je een hele leuke en ook grote kunstwinkel) langs de kassa's van die Coop en je verlaat dit winkelcentrum via de in/
uitgang Tweede Walstraat. Na die uitgang en een trap RA en
na huisnr 99 LA (Eilbrachtstraat).
5. Daarna op de Van Welderenstraat RA en blijf deze volgen,
in de flauwe rechterbocht zie je rechts een museumwinkel.
Op het grote plein waar je links een fietsenstalling ziet RA de
brede winkelstraat in (Molenstraat). Na de kerk op de kruising
nog even RD en kort daarna op de 1e kruising LA (Plein 1944).
Iets verderop zie je links een plein welke je links laat liggen.
Op het volgende grotere plein (met links een busstation) RD
(Houtstraat). Geef je ogen hier goed de kost want je treft rechts
een bijzondere hoedenzaak en links een conceptstore, en dit is
bijna je laatste winkelstraat van deze shoptocht. Aan het einde
op het plein (Ganzenheuvel) gelijk LA, na huisnr 19 nog een
keer LA (Hessenberg) en volg de rechterbocht van het smalle
kasseienstraatje (ook Hessenberg). Aan het einde op de Pijkestraat LA, aan het einde daarvan de weg oversteken en aan de
overkant de trap op het park in, je bent weer in het Kronenburgpark.
6. Na die trap LA en blijf dat pad volgen, deze gaat omhoog
en weer omlaag. Op de kruising bij de speelplek RA, langs het
hertenpark lopend bij lantaarnpaal HO104 RA en negeer verderop een rechter pad. Na een rechterbocht bij lantaarnpaal
HO-029 LA het bredere asfaltpad oversteken en schuin LA
naar de weg afdalen. Op het fietspad langs die weg LA en na
20m RA die weg oversteken en RD (Vredestraat, hier was je
al eerder vandaag). Voor het blauwe gebouw van de politie
LA en wat verderop zie je rechts het station.
Kaart op volgende bladzijde!
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Bezienswaardigheden: Kronenburgerpark, Waalkade,
Stevenskerk, Latijnse School en de historische
gebouwen aan de Grote Markt
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Klik op de plaatjes hierboven voor betreffende websites!

