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Routebeschrijving

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of 
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Binnenstad is één van de Nijmeegse Ommetjes, 
kleine wandelingen van 45 minuten tot een uur door 
de wijk. Wandelingen langs culturele, historische en 
natuurlijke bijzonderheden die zoveel mogelijk langs on-
verwachte paden lopen. U leest er meer over in de route-
beschrijving en leert zo uw wijk op een nieuwe 
en prettige manier kennen.    

Heeft u ideeën voor een nieuw ommetje? Laat het ons 
weten. Stuur een mail naar ommetjes@nijmegen.nl.

Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

intonijmegen.com/routes

• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de 
 beschrijving bij de herdenkingsboom  1 . Ga rechtdoor 
 richting Burchtstraat. Aan het eind van de Marikenstraat gaat 
 u rechts. Steek de Burchtstraat over, vervolg uw weg en 
 steek bij het zebrapad over. Ga links en steek bij de oversteek-

plaats over.
• Met het Valkhofpark aan uw rechterhand loopt u links langs 
 de Lindenberg het groene balkon op. Pak de eerste straat links. 

Ga de eerste straat rechts de Muchterstraat 2  in. 
• Ga na huisnummer 2, vlak voor het einde van de straat links 

een gangetje in. Houd bij het speeltuintje rechts aan. U komt 
uit in de Platenmakersstraat. Ga rechts, dan links en weer 
rechts. Loop voor de cafés langs, over de Kannenmarkt, 

 dan rechts de Korenmarkt 3  in en voor de Commanderie 
 van St. Jan links. Houd links aan. Na de door omwonenden 
 beheerde tuintjes van de Johannieterhof gaat u rechts het 
 gangetje in, links, de trap af en beneden weer links. Steek 
 het pleintje over en ga rechts de Lange Brouwerstraat in. 
 Neem de tweede links: de Begijnenstraat 4 . Aan het einde 

gaat u links en meteen weer rechts.  
• Loop voor de nieuwbouw van de Hessenberg 5  langs en ga 

dan links de Pijkestraat in. Steek over en ga via de trapjes het 
Kronenburgerpark 6  in. U bent natuurlijk vrij om een extra 
rondje door het park te maken, maar wij nemen het pad links 
en gaan dan via de eerste weg links het park weer uit.  

• Ga rechtsaf de Parkweg op die overgaat in de Eerste Walstraat. 
Steek de Bloemerstraat over, ga aan de overkant rechts en 

	 dan	meteen	links	de	In	de	Betouwstraat	in.	U	blijft	deze	ring-
straat 7 , die nog twee keer van naam verandert, ongeveer 

 500 meter volgen en steekt daarbij twee keer over. Op de hoek 
van de Mariënburg gaat u links. Ga daarna de tweede weg 
links.  

• Ga de eerste weg links en dan voor de groene gevel 8  rechts 
de trapjes af. Ga rechts onder de Arsenaalpoort door, loop 

 de trapjes af en neem de roltrap omhoog. Ga rechtdoor en u 
bent weer bij het startpunt.
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De Groene Draad
De Nijmeegse binnenstad is rijk 
aan bijzondere plekken. In dit 
ommetje ligt de nadruk op het 
groen in de binnenstad. Van 
eeuwenoude bomen tot ‘mobiel’ 
groen. Het complete ommetje is 
3,1 kilometer lang.



Ommetje Binnenstad 3,1 km

Ook de ringstraten van de stad zijn groen. 
Er zijn Japanse notenbomen (ginkgo biloba) 
geplant. Vanwege kabels en leidingen 
kunnen op de hoeken geen bomen staan. 
Hier markeren korven met klimop de 
entree van de ringstraten.

De	rekken	met	klimop	langs	de	lifttoren	van	de	
Mariënburggarage geven groene allure aan de 
binnenstad. Door meer groen te planten wil 
de gemeente de binnenstad aantrekkelijker en 
gezonder maken. Ook langs de muur van de 
Arsenaalplaats is groen aangeplant.
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Bij de aanleg van de Marikenstraat is er 
alles aan gedaan om de twee paarden-
kastanjes aan de Raadhuishof te sparen. 
De twee bomen stonden op de speelplaats 
van de kleuterschool die bij het bombarde-
ment	van	22	februari	1944	werd	getroffen.	
Bij de ingang van het stadhuis achter de 
kastanjes kunt u de namen van alle slacht-
offers	lezen.	Een	nieuwe,	derde	kastanje-
boom is inmid-
dels ook geplant.

Geveltuinen dragen bij aan 
een groene stad. Bijna overal 
waar de stoep niet te smal is, 
mag je een geveltuin aanleggen. 
Dat kan door een rij tegels weg te halen en 
er planten in te zetten. Maar bijvoorbeeld 
ook door potten met planten neer te zetten.

Op het Gebroeders van Limburgplein staat 
een etagelinde. Dit is een lindeboom die op 
een bijzondere manier is gesnoeid. Het is niet 
precies waar deze snoeitechniek vandaan 
komt. Rond deze bomen werd vergaderd en 
gefeest. In één van de gebouwen rond dit 
plein zijn gierzwaluwnestjes in een van de 
gebouwen gemaakt.
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Aan uw rechterhand ziet u gezondheidscentrum 
’t Weeshuis. In 1554 liet een rijke weduwe in 
haar testament geld na voor een weeshuis in de 
Broerstraat. Dit was al na twee jaar te klein. 
Toen werd het Begijnenklooster in de Begijnen-
straat erbij betrokken. Bij het aangrenzende 
Wijkcentrum ’t Oude Weeshuis is nu een
binnentuin. Wanneer deze open is kunt u hier 
een rondje lopen.

Reizende ridders, pelgrims op doortocht, priesters 
van de Maltezer orde: in de loop der eeuwen zijn ze 
hier allemaal voorbijgekomen. Ze zochten rust in de 
St. Janskapel en verzorging in het gasthuis. Van de 
kapel is alleen de fundering nog herkenbaar, in de 
ruwe rode stenen in het plaveisel. In het gasthuis kunt 
u niet meer slapen, maar wel goed eten en drinken. 
Onder de glasplaat ziet u hoe een van de hier opge-
graven	Nijmegenaren	in	2011	werd	aangetroffen.
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Het Kronenburgerpark is in 1880 
aangelegd tegen de oude verdedi-
gingswerken, zoals de Kruittoren 
uit 1425. In het park is de Engelse 
landschapsstijl nog herkenbaar. 
U vindt er onder andere de acacia, 
de zilverlinde en de Canadese 
geweiboom. 

6


