
Routebeschrijving Pleinenroute
 



Tijdens deze wandeling van 3 kilometer kunt u kennismaken met ‘een dwarsdoorsnede’ uit de Nijmeegse
kunstcollectie. De wandeling begint en eindigt bij het Centraal Station.
 
De Blauwe Diender is tijdelijk in opslag wegens bouwwerkzaamheden omgeving politiebureau.



 
Voordat u vertrekt vanaf dit beeld werpt u misschien even een blik op de toren bij het station met het ruiterstandbeeld
van Jo Uiterwaal, de kunstenaar waarvan meerdere beelden en reliëfs in het stationsgebied te vinden zijn.
 

 
U vertrekt vanaf dit punt in de richting van het Kronenburgerpark door het station aan uw linkerhand te laten liggen en
de Tunnelweg over te steken. U loopt de Stieltjesstraat in en passeert het politiebureau dat wordt aangekondigd door
het beeld ‘De blauwe diender’ van Ronald Tolman.
 

 
Aangekomen bij de Kronenburgersingel slaat u linksaf richting Joris Ivensplein. Daar treft u het door Bas Maters
gemaakte beeld ter herinnering aan de Nijmeegse cineast Joris Ivens.
 

 
Sla rechtsaf de Lange Hezelstraat in en loop naar de Papengas. Hier gaat u linksaf naar Glashuis waar u 'Moeder en
kind" van Pépé Gregoire vindt.
 

 
Keer terug naar de Lange Hezelstraat en loop deze verder uit tot aan de Ganzenheuvel. Hier passeert u 'WAT ER IS".
 

kunstenaar: Jo Uiterwaal
titel: Ruiterbeeld
jaartal: 1953
locatie: Stationsplein

kunstenaar: Ronald Tolman
titel: De blauwe diender
jaartal: 2000
locatie: Stieltjesstraat

kunstenaar: Bas Maters
titel: Joris Ivens Monument
jaartal: 1990
locatie: Joris Ivensplein

kunstenaar: Pépé Gregoire
titel: Moeder en kind
jaartal: 1981
locatie: Papengas

kunstenaar: Marc Ruygrok
titel: WAT-ER-IS
jaartal: 2000
locatie: Ganzenheuvel/Hezelstraat

kunstenaar: Oscar Goedhart
titel: Sculptuur
jaartal: 1978
locatie: Stikke Hezelstraat



 
Vanaf hier loopt u omhoog via de Stikke Hezelstraat. Halverwege aan de linkerkant treft u een beeld van Oscar
Goedhart.
 

 
Als u bij het beeld van Goedhart omhoog kijkt naar de St. Stevenstoren ziet u halverwege de trappen een afbeelding
van Moenen, gemaakt door Piet Killaars.
 

 
Met Moenen in gedachten klimt u de laatste meters van de Stikkel Hezelstraat omhoog tot u de Grote Markt bereikt.
Daar ziet u op een sokkel in het midden van het plein Mariken staan.
 

 
Vanaf de Grote Markt loopt u via de Burchtstraat richting Museum Het Valkhof. Onderweg passeert u het historisch
stadhuis met gevellbeelden die na de Tweede Wereldoorlog door Albert Termote werden nagemaakt naar het ontwerp
van de 16e eeuwse originelen. Ter hoogte van het stadhuis staat aan de overkant van de straat een beeldje dat
verwijst naar de Nijmeegse carnavalstraditie.
 

 
U vervolgt uw weg. Net voorbij de Marikenstraat vindt u in het straatplaveisel een visualisatie van het Romeinse
verleden van Nijmegen.
 

 
Als u de Burchtstraat verder uitloopt komt u bij het Kelfkensbos en wordt uw blik gevangen door de blauwe
‘luchttekening’ van Narcisse Tordoir.
 

kunstenaar: Piet Killaars
titel: Moenen
jaartal: 1968
locatie: Stikke Hezelstraat

kunstenaar: Vera van Hasselt
titel: Mariken van Nieumeghen
jaartal: 1957
locatie: Grote Markt

kunstenaar: Toon Heijmans
titel: 'Al mot ik krupe....'
jaartal: 2006
locatie: Burchtstraat (tegenover de entree stadhuis)

kunstenaar:  LaSalle (Albert Goederond/Patty Struik)
titel: Loden Lady
jaartal: 2005
locatie: Burchtstraat

kunstenaar: Narcisse Tordoir
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Kelfkensbos



 
Voordat u het plein oploopt richting Museum het Valkhof, is het de moeite waard om even linksaf te slaan en stil te
staan bij het monument bij de ingang van het Valkhofpark.
 

 
Teruggekomen op het Kelfkensbos wandelt u langs de Godenpijler.
 

 
Daarna loopt u links langs Museum Het Valkhof. Na het prachtige uitzicht over de Waal en de Waalbrug loopt u via een
hellend pad naar het Hunnerpark. Hier aangekomen treft u in het middendeel een beeld, bestaand uit twee zuilen, van
Peter van de Locht.
 

 
Achter de zuilen staat de C.A.P. Ivensbank
 

 
Vanaf het hooggelegen park hebt u overzicht over het Keizer Traianusplein, dat is vormgegeven door twee
kunstenaars.
 

 
Vanaf hier is ook Traianus zichtbaar, de Romeinse keizer waarnaar dit plein is genoemd. Zijn beeltenis staat op het

kunstenaar: Jan Jacob Weve, Christian Daniël Rauch
titel: Spoorwegmonument Nijmegen-Kleve
jaartal: 1884
locatie: Hoogstraat bij Valkhof

kunstenaar: Ram Katzir
titel: Noviomagus (De Godenpijler)
jaartal: 2006
locatie: Kelfkensbos

kunstenaar: Peter van de Locht
titel: Twee zuilen
jaartal: 1986
locatie: Hunnerpark

kunstenaar: Charles Estourgie
titel: C.A.P. Ivensbank
jaartal: 1936
locatie: Hunnerpark

kunstenaar: Jan Hein Daniëls, Bas Maters
titel: Omgevingsvormgeving
jaartal: 1974
locatie: Keizer Traianusplein

kunstenaar: Charles Hammes, Ed van Teeseling
titel: Keizer Traianus
jaartal: 1956
locatie: Keizer Traianusplein



talud aan de andere kant van de rijbanen.
 

 
Middenin de laaggelegen groenstrook van het Keizer Traianusplein staat het verzetsmonument, waar jaarlijks op 4 mei
de dodenherdenking plaatsvindt.
 

 
Het beeld Petrus Canisius vormt de afronding van het park aan de Jorisstraat-kant.
 

 
Vanaf het Hunnerpark steekt u de St. Jorisstraat over naar de Gerard Noodtstraat. Deze komt uit op het Hertogplein
met de Schikgodinnen van Oscar Goedhart.
 

 
U loopt rechtdoor naar de Van Broeckhuystenstraat. U passeert een pleintje met ponyrijdende kinderen.
 

 
De Van Broeckhuysenstraat gaat over in de Van Welderenstraat welke u uitloopt tot aan de Bisschop Hamerstraat.
Hier gaat u linksaf richting Keizer Karelplein.Aan het eind van de Bisschop Hamerstraat vindt het beeld van bisschop
Hamer.
 

kunstenaar: Marius van Beek
titel: Verzetsmonument
jaartal: 1954
locatie: Keizer Traianusplein

kunstenaar: Toon Dupuis
titel: Petrus Canisius
jaartal: 1927
locatie: Hunnerpark

kunstenaar: Oscar Goedhart
titel: Schikgodinnen
jaartal: 1974
locatie: Hertogplein

kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: Ponyrijden
jaartal: 1967
locatie: Van Broeckhuysenstraat

kunstenaar: Bart van Hove
titel: Mgr. Ferdinand Hamer
jaartal: 1902
locatie: Bisschop Hamerstraat



 
Door het groen op het Keizer Karelplein ziet u het gelijknamige standbeeld.
 

 
U volgt de rotonde rechtsom in de richting van de schouwburg. Voor het bankgebouw staat de kunstvitrine met
aankondigingen van tentoonstellingen in Museum Het Valkhof.
 

 
Op het voorplein van de schouwburg staat de Dame met stola.
 

 
Bij de schouwburg loopt u de Van Schaeck Mathonsingel in. Als u de hoek omgaat ziet u in de verte het kunstwerk van
Tony Cragg liggen. Het kunstwerk waarmee deze wandeling begon.
 

kunstenaar: Albert Termote
titel: Karel de Grote
jaartal: 1962
locatie: Keizer Karelplein

kunstenaar: Wilma Sommers
titel: Kunstvitrine
jaartal: 1994
locatie: Keizer Karelplein (voorplein ABN/AMRO)

kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: Dame met stola
jaartal: 1966
locatie: Nassausingel (plein stadsschouwburg)

kunstenaar: Tony Cragg
titel: Zonder titel
jaartal: 1999
locatie: Stationsplein


