
Routebeschrijving Door de Stad - Oost
 



Deze kunstroute van 1,5 km lang, voert u vanaf het Centraal Station door de binnenstad van Nijmegen. Ze eindigt
midden in het centrum van Nijmegen, op de Grote Markt.
Als u wilt, kunt u onderweg de Molenstraatkerk bekijken, de nieuwe St.Jozefhof en Museum Het Valkhof. Vanaf de
Grote Markt kunt u op twee andere wandelroutes aansluiten: de Waalkaderoute en Door de Stad-West.
 
LA=linksaf  RA=rechtsaf  RD=rechtdoor



 
De route start op de rotonde bij het Stationsplein, bij het beeld van Tony Cragg.
 

 
U loopt aan de linkerkant RD richting Keizer Karelplein en passeert onderweg de Barmhartige Samaritaan, op de Van
Schaeck Mathonsingel nummer 12.
 

 
Aangekomen op het Keizer Karelplein ziet u aan uw linkerhand, op het plein van de stadsschouwburg, de’Dame met
Stola’.
 

 
U loopt via de zebrapaden recht op de Kunstvitrine van Wilma Sommers af.
Misschien kunt u tussen de monumentale bomen in het midden van het Keizer Karelplein, het bronzen standbeeld van
keizer Karel ontdekken. U kunt proberen er naar toe te lopen door de rotonde over te steken. Tijdens de spitsuren is dit
echter een gewaagde onderneming...
 

 
Aan de kop van de Bisschop Hamerstraat staat het standbeeld naar wie de straat is genoemd, Mr. Ferdinand Hamer,
de Nijmeegse missionaris die in 1900 als martelaar stierf in Mongolië.
 

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

kunstenaar: Pieter d'Hont
titel: De Barmhartige Samaritaan
jaartal: 1949
locatie: Van Schaeck Mathonsingel 12

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

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

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

kunstenaar: Bernard Fokkinga
titel: Plaquette
jaartal: 1949
locatie: Molenstraat 122



 
U loopt de Bisschop Hamerstraat in die bij het voetgangersgebied overgaat in de Molenstraat. Op nummer 122 bevindt
zich het geboortehuis van Bisschop Hamer.
 

 
De Molenstraat herbergt ook de Petrus Canisiuskerk. Het Christus Monogram ziet u boven in het portaal, onder de
overkapping.
 

 
U vervolgt de wandeling RD de Broerstaat in en slaat even later RA de Pauwelstraat in. U loopt over het Koningsplein,
laat de Marikenstraat links liggen en loopt omhoog, met de lift aan uw linkerhand. Het beeld Moeder en Kind bevindt
zich in de glazen vitrine, in de Arsenaalpoort.
 

 
U keert terug naar de ingang van de Arsenaalpoort. U kunt nu een uitstapje maken naar  de stijlvolle, met twee
winkelniveau’s ingerichte Marikenstraat. Onze wandelroute loopt via de trappen het plein op in de richting van de
Mariënburgkapel en arthouse LUX.
De gebouwen aan dit bijzondere plein zijn van de architect Jos van Eldonk. Zij vormen twee van de drie wanden van
het plein. Aan uw rechterhand ziet u op de zijwand bij de ingang van de parkeergarage het mozaïek met de titel
‘Symbool van Communicatie’.
 

 
U passeert het poortgebouw waarin LUX is gevestigd aan de linkerkant. Op de kruising met de Mariënburgsestraat en
de steeg met de prozaïsche naam de Spaarpot, ziet u boven op de pilaren de 2 spaarvarkentjes staan.
 

kunstenaar: Jan Vaes
titel: Christus Monogram
jaartal: 1959
locatie: Molenstraat 37 (Petrus Canisiuskerk)

kunstenaar: Oscar Jespers
titel: Moeder en kind
jaartal: 1966
locatie: Arsenaalpoort

kunstenaar: Hendrik Meek
titel: Symbool van Communicatie
jaartal: 1972
locatie: Mariënburg 85

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Twee spaarvarkens
jaartal: 1954
locatie: Mariënburgsestraat

kunstenaar: Charles Hammes
titel: Het Geldverkeer
jaartal: 1954
locatie: Klein Mariënburg



 
Het bankgebouw op de hoek, heeft boven de ingang aan Klein Mariënburg de sculptuur met als titel ‘Het Geldverkeer’.
 

 
U loopt RD naar het Hertogplein en ziet op de hoek van het grasveld, links van de Wilhelminaboom, de ‘Korfmacher’.
Uitleg over dit beeld en over de stadsmuur -en poort op dit plein kunt u lezen op het informatiebord bij de gemetselde
muur.
 

 
Ook op het Hertogplein, achter de muur, staan de ‘Schikgodinnen’.
 

 
U loopt door de Derde Walstraat via het nieuwe appartementencomplex op de St.Jozefhof naar het Kelfkensbos. U ziet
Museum Het Valkhof met voor de ingang ‘de Godenpijler’.
 

 
De sculptuur zonder titel van N.Tordoir staat op de kop van het plein.
 

 
U loopt de Burchtstraat in en komt op de hoogte van de Stockumstraat een werk tegen met als titel ‘De Loden Lady’.  U
kunt het vinden op een ongebruikelijke plek, namelijk in het wegdek. Dit werk verwijst naar de rijke dame in een loden
grafkist uit de vierde eeuw, die hier is gevonden bij archeologisch onderzoek.
 

kunstenaar: stichting NOX
titel: Korfmacher
jaartal: 2008
locatie: Hertogplein

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

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

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

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



 
Verderop in de Burchtstraat komt aan uw linkerhand het stadhuis in beeld. Aan de voorgevel bevindt zich een groot
aantal beelden,om te beginnen het Mariabeeld op de linkerhoek.
 

 
De gevel van het stadhuis heeft een beeldengalerij, die bestaat uit beelden van acht vorsten en helden uit de
Nijmeegse geschiedenis.
 

 
Bovenaan de gevel bevinden zich zeven medaillons met personificaties van de zeven deugden.
 

 
Verder zijn verspreid over deze beeldenwand boven de raampartijen achttien gebeeldhouwde hoofden aangebracht.
 

 
Op de Gedeputeerdenplaats, (ingang naast het bordes en geopend tijdens kantooruren) ziet u een tafel met informatie
over de wapen-en gedenkstenen uit het vestingverleden van de stad.
 

 
Tegenover het stadhuis, op het monumentale winkelpand, bevinden zich 6 reliëfs van J.Maris.
 

kunstenaar: Albert Termote
titel: Mariabeeld
jaartal: 1953
locatie: Burchtstraat 20 (gevel stadhuis)

kunstenaar: Albert Termote
titel: Acht keizerbeelden en medaillons
jaartal: 1950
locatie: Burchtstraat (gevel stadhuis)

kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Zeven medaillons met deugden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (voorgevel stadhuis)

kunstenaar: Martinus van Dijk
titel: Achttien hoofden
jaartal: 1948
locatie: Burchtstraat (stadhuis)

kunstenaar: stichting NOX
titel: Tafel
jaartal: 2007
locatie: Gedeputeerdenplaats

kunstenaar: Jac Maris
titel: Zes reliëfs
jaartal: 1953
locatie: Burchtstraat 3



 
Rechts, in de Mr.Hermanstraat, staat het bronzen carnavalsbeeld ‘Al mot ik krupe...’
De wandeling eindigt op de kruising van de Burchtstraat met de Grotestraat.
Als u rechtsaf slaat en de Grotestraat uitloopt, komt u op de Waalkade, waar u de ‘Waalkaderoute’ halverwege kunt
oppakken.
U heeft ook de mogelijkheid om de route ‘Door de stad-West’ te volgen, die aansluit op deze wandelroute.
 

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


