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ARNHEM EN NIJMEGEN
Ideaal voor een kortbije citytrip

‘M

arket Garden’ was de codenaam voor de operatie die
de geallieerden over de Rijn
moest brengen. Vandaar zou de rest
van Europa snel bevrijd worden.
Helaas bleek Arnhem een brug te ver
en leed de stad vreselijke verliezen.
Velen kennen de ‘slag om Arnhem’,
maar weinigen kennen de geneugten
van het actuele Arnhem, ideaal voor
een winters weekendje want er is voor
elk wat wils. Op een boogscheut daarvandaan ligt Nijmegen, niet alleen de
alleroudste, maar misschien ook wel
de gezelligste stad van onze noorderburen.
Arnhem: geen brug te ver meer
Arnhem doet haar naam, groenste stad
van Europa, alle eer aan. Van de vele parken is Park Sonsbeek de grootste.
Arnhem kreeg terecht ook de naam
van ‘Modestad’. In het Modekwartier
Klarendal vind je heel wat leuke en originele winkeltjes die gerund worden door
afgestudeerden van de modeacademie
ArtEZ die er hun eigen creaties verkopen. Je vindt er kledingstukken, maar
ook eigen ontwerpen van handtassen,
schoenen en juwelen.
Het spijkerskwartier wordt ook wel
eens het Montmartre van Arnhem
genoemd. In de jaren ‘60 en ‘70 raakte
het gebied in verval, maar onlangs werd
het volledig gerenoveerd. Naast veel
kunstenaarsateliers zijn er ook negen tuinen o.a. een ecologische en een watertuin
die tussen de woningen in liggen, maar
voor iedereen toegankelijk zijn. Ze werden aangelegd en worden onderhouden
door vrijwillige buurtbewoners.
Een ander verborgen schat in Arnhem
zijn de 40 middeleeuwse kelders onder
de herenhuizen van de grote winkelstraten die met elkaar verbonden zijn en zo
een mysterieus doolhof vormen. Deze
prachtige kelders met tongewelven en
kaarsnissen, werden in hun oude glorie
hersteld en zijn nu te bezoeken.
De klassieke
highlights van Arnhem zijn:
 Het Kröller-Müllermuseum waarvan
het oudste gedeelte ontworpen is door de
bekende Belgische architect Henry van
de Velde en gelegen is in het prachtige
nationale park De hoge Veluwe.
 Het Watermuseum, gelegen in een his-
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Zin in een lekkere koek gebakken volgens de aloude recepten?
Dan moet je bij Bakkertje Arnhem zijn.
torisch pand met oude watermolen midden in park Sonsbeek waar je op een
eigentijdse en interactieve manier alles
over het water leert en bv. een tochtje kan
maken door een riool, een ritje doen met
de waterfiets op de Rijn en nagaan hoe je
water kunt besparen van toiletten, wasmachines enz.
 Het Nederlands openlucht museum:
een creatieve versie van ons Bokrijk.
 Burgers Zoo, waarvan vele gedeelten,

zoals oceaan, woestijn en bush overdekt
zijn.
 Café-restaurant Verheyden (Wezenstraat 6): voor een snack of lunch, bekend
om zijn dagelijks aanbod aan oesters,
warme sfeer en goede service. Al de
gerechten zijn huisgemaakt met dagverse
en seizoensgebonden producten.
 het Drijfpaleis, voor wie op zoek is
naar een originele B&B. Op een paar
minuten lopen van het centrum en het
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station in Arnhem. Gebouwd op een ponton aan de oevers van de Rijn ziet het
eruit als een mengeling van een
Eftelingkasteel en een gebouw van
Gaudi. Je zou het ook ‘kitsch’ kunnen
noemen, maar het is zo doorgedreven dat
het uniek is en elke vergelijking mank
loopt. Er zijn drie kamers, de één al origineler dan de andere. www.drijfpaleis.nl

uitgestippelde Winkeltjesroute, een zakgidsje met tientallen aparte adressen
waar je originele zaken kunt kopen. Een
verademing in een tijd waar winkelstraten overal ter wereld hetzelfde ogen.
In de Van Welderenstraat vonden we
een pen-shop waar sinds meer dan vijftig
jaar uitsluitend vul- en andere pennen
worden verkocht. Op elke aangekochte
pen wordt de naam gegraveerd.
Wat verderop is één van de grootste en
meest gevarieerde hoeden- en tassenspeciaalzaken van Europa. Hoeden, van een
eenvoudige pet tot toonaangevende
designontwerpen van bekende binnen- en
buitenlandse ontwerpers en ateliers, worden er naast merendeels handgemaakte
tassen met een heel diverse signatuur
aangeboden.
En er is ook de schoenwinkel van Jan
Jansen, een fenomeen in de schoenenwereld. Zijn schoenen zijn stuk voor stuk
kleine kunstwerkjes: bijzonder, vernieuwend en eigenzinnig.

en hoort hoe de wereld er voor blinden en
slechtzienden uitzag op een aantal tijdstippen in de geschiedenis. Het Opticum
gaat over de werking van zien: Hoe
werkt zien eigenlijk? Je kan er letterlijk
een kijkje nemen in het oog. Je volgt een
lichtstraal en ziet wat er allemaal in het
oog en de hersenen gebeurt voordat je
beeld hebt (www.muzieum.nl).
Even buiten de stad ligt het Bijbels
Openluchtmuseum. In een uitgestrekt
park van 45 ha werd getracht de Bijbel te
doen herleven in een aantal reconstructies die de bezoekers het gevoel gaven
dat ze een wandeling maakten in de
wereld ten tijde van Christus. Er wordt
ook aandacht besteed aan het jodendom
en de islam.

Nijmegen: de oudste
stad van Nederland
Naar aanleiding van haar 2000ste verjaardag kreeg de oudste stad van
Nederland een complete metamorfose
waarbij het hoogteverschil, door een
avant-gardistische architectuur, werd
weggewerkt. Prachtige historische panden gecombineerd met een gedurfde
stadsrenovatie, maken van Nijmegen, dat
Eten, drinken en slapen
op een boogscheut van Arnhem ligt, één
 De Commanderie van Sint-Jan. Een
van de gezelligste steden van Nederland.
ommetje waard voor een kopje koffie. In
De geschiedenis van Nijmegen wordt
dat historisch gebouw is er de stadsbroutot leven gebracht in het museum ‘Het
werij De Hemel en een Chocolate Bar
Valkhof ’. Dit ultramoderne gebouw,
waar je zelf pralines kunt leren maken.
bestaande uit honderden vierkante meters
Muzieum
Op de eerste verdieping huist de koffieblauwe glazen wanden, wordt door de
Beklijvend is een bezoek aan het nieubranderij en proeverij Coffyn. Het is er
Nijmegenaars smalend de ‘glasbak’
we Muzieum, een ervaringsmuseum over
heel gezellig ingericht en je hebt er een
genoemd. In het museum zelf doorloop je
zien en niet-zien, in de Nieuwe Markprachtig uitzicht op de Waal. Je kan er
de geschiedenis van Nijmegen. Honderstraat 54a vlakbij het Centraal Station.
eveneens versgebrande koffie drinken en
den archeologische vondsten illustreren
Een blinde gids neemt je mee op een
zelfgemaakte chocolade en taartjes proede Bataafse en Romeinse geschiedenis
wandeling door de absolute duisternis en
ven. Niet alleen is alles het werk van
van de stad. Hoe Nijmegen er tijdens de
laat je kennismaken met zijn leefwereld.
mensen met een mentale handicap, ook
16de en 17de eeuw heeft uitgezien toen
Er valt niets te zien, maar wel veel te
de bediening gebeurt door een groep
de Valkhofburcht nog helemaal recht
voelen, te horen, te ruiken en te proeven.
mensen met beperkingen.
stond, ziet je dan weer op een reeks schilHet alledaagse leven wordt een belevenis
 Het trendy designhotel Manna is
derijen uit die tijd. Verrassend is de colop zich en je ontdekt er de wereld op een
gehuisvest in een historisch pand in harlectie moderne kunst.
heel andere manier. De blinde gids begetje Nijmegen. Er is ook een restaurant en
Bij velen gaat er als men over de “slag
leidt je niet alleen, maar beantwoordt ook
bar aan verbonden, die net zoals het
van Arnhem” spreekt een belletje rinkeal je vragen over zijn leefwereld. Na een
hotel, origineel uit de bus wil komen. Het
len, maar slechts weinigen weten dat ook
uur volstrekte duisternis bekijk je de
hotel telt zes suites (gewone kamers zijn
Nijmegen een pak oorlogsellende heeft
wereld met heel andere ogen. In het
er niet) die alle ingericht zijn door Lusco
gekend. Op 22 februari 1944 voerden de
Retrospectrum maak je met de tijdmachiFusco design. De meubelen zijn wit en
geallieerden er per vergissing een bomne een reis door de eeuwen heen. Je ziet
strak, de vloerbekleding antracietkleurig.
bardement uit met als gevolg
Wanneer we de kamer binnenzomaar eventjes 763 dodelijke
komen zorgen de her en der
slachtoffers. Meer over dit
opgestelde theelichtjes en de
oorlogsdrama kom je te weten
brandende open haard voor
in het Nationaal Bevrijdingseen waaw-effect. Op elke
museum 1944-1945.
kamer staat een nespressoNijmegen is ook bekend als
machine en een moderne Ibeeldenstad. Er staan er tienMac waarmee men op internet
tallen
waaronder
twee
kan surfen, mails ophalen,
Vlaamse beelden. Maar het
muziek beluisteren en een film
bekendste beeldje blijft dat
bekijken die men gratis
van Mariken van Nieumeghen
bekomt. www.manna.nijmeop de Grote Markt. Het midgen.nl
deleeuws verhaal van het
meisje Mariken dat zich ver TEKST: MIET WAES
FOTO ’S: F RANS OYEN
zette tegen de duivel, zorgde
er trouwens voor dat iedereen
Arnhem: Het Drijfpaleis, gebouwd op een ponton aan de
Bijkomende informatie vind je
Nijmegen van naam kent.
oevers van de Rijn, ziet eruit als een mengeling van een
op www.NL-Xperience.com en
Nijmegen is ook een leuke
Eftelingkasteel en een gebouw van Gaudi.
op www.hollandtoerisme.be
shoppingstad. Handig is de
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