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ZÓ WERKT DE WANDELROUTE!
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Vanaf VVV Arnhem loop je via de uitgang 
‘Centrum’ het station uit en steek je het 
plein over met behulp van de voetgangers 
verkeerslichten. Je bent dan aan de over-
kant van het Nieuwe Plein waar zich tot 
circa 1850 de stadsmuur bevond met daar-
voor de stadsgracht. Je gaat rechtsaf tot de 
eerste straat links, de Korte Hoogstraat, 
die uitkomt op de Korenmarkt  > zie 2

Je gaat rechtsaf door de Lutherse-
straat, kruist de Varkensstraat en komt 
via de Tullekensteeg in de Rijnstraat 
uit. Ga hier rechtsaf  > zie 3

STARTPUNT  
VVV Arnhem 
(in station Arnhem 
Centraal)

De wandelroute wordt schematisch 
weergegeven met een oranje lijn op 
elke pagina. Boven de routelijn vind 
je de wandelinstructies en onder de 
routelijn informatie over de bijzondere 
locaties (1 t/m 25) die je onderweg 
tegenkomt.

1. ARNHEM CENTRAAL 

Station Arnhem Centraal mag een architec-
tonisch pareltje genoemd worden en heeft 
tal van internationale prijzen gewonnen.  
Het ontwerp van Ben van Berkel is geïn-
spireerd op het golvende landschap van 
Arnhem.

2. KORENMARKT 

Deze is royaal voorzien van alle soorten  
horeca en alom bekend vanwege het  
Arnhemse uitgaansleven. De graanpak- 
huizen rondom herinneren aan de  
oorspronkelijke activiteit van deze markt 
namelijk de graanhandel die in 1914 is  
gestopt. Een bijzonder gebouw ligt op de 
hoek van de Korenmarkt en de Lutherse-
straat, namelijk het classicistische kerk- 
gebouw van de Lutherse gemeente uit  
1737. Boven de ingang is nog steeds het 

reliëf van een zwaan te zien, het symbool 
van de Lutheranen. 

3. RIJNSTRAAT  

Deze straat is het westelijke deel van de 
oude ommuurde stad met vier stadspoorten. 
De Rijnpoort bood toegang aan de westkant 
en op de plek van het huidige Velperplein 
lag de stadspoort aan de oostkant, de 
‘Velperpoort’.
Op nummer 71 is de voorgevel van een  
gebouw uit de 14e eeuw te zien, het voor- 
malige ‘St. Peters Gasthuis’. Dit huis heeft 
drie grote gewelfkelders, een deel ervan werd 
in 1527 door Karel van Gelre gehuurd om zijn 
wijnvoorraad op te slaan. Het pand is hoofd-
kantoor van de DrieGasthuizenGroep.
Het is de oudste en nog steeds bestaande 
instelling op het gebied van de sociale  
(ouderen)zorg in Arnhem.

Korenbeurs (zie 2)

i

Korenbeurs, circa 1905 (zie 2)

STADSROUTE 

Afstand: 4 km, 
duur: ± 2 uur
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4. HISTORISCHE KELDERS  
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

Onder veel panden in de oude binnenstad 
bevinden zich Historische Kelders. Jarenlang 
lagen deze eeuwenoude kelders ongebruikt 
onder de grond. In de Rijnstraat heeft de 
gemeente in de jaren negentig 39 kelders 
verworven en deze met elkaar verbonden. 
De kelders zijn in oude glorie gerestaureerd 
en eind 2001 voor het publiek opengesteld. 
De ingang van de kelders bevindt zich in de 
Oude Oeverstraat.  

5. BARTOKPARK / ROZET

Rozet is sinds 2013 het onderkomen voor  
de Bibliotheek, het Kunstbedrijf, de Volksuni-
versiteit en het Erfgoedcentrum (voorheen 
Historisch Museum Arnhem). Het laatste 
vertelt chronologisch de geschiedenis van 
Arnhem. Het is gratis te bezoeken. Het  

gebouw is van het architecten duo Neutelings 
Riedijk, bekend van het Instituut voor Beeld 
en Geluid, het MAS in Antwerpen, Eemhuis 
Amersfoort en het Stadhuis van Deventer. 

Tegenover Rozet ligt een enorm Feestaard-
varken, een kunstwerk van Florentijn Hofman. 
Dit aardvarken is een cadeau van Koninklijke 
Burgers’ Zoo aan de binnenstad ter  
gelegenheid van hun 100-jarig bestaan in 
2013. Kinderen kunnen er eindeloos op spelen.

6. DE MORIAAN

Rechts vind je op nummer 41 het huis ‘De 
Moriaan’ met de laat-renaissance gevel.  
Het huis blijkt echter ouder te zijn en heeft 
onder meer bij een renovatie in de 17e eeuw 
zijn huidige voorgevel gekregen. Het diende 
in de 17e en 18e eeuw als woning voor  
magistraten en als logement. Bij een blik 
naar boven zijn nog veel oude gevels boven 
de ‘moderne’ winkelpanden te zien.  

7. HET EILAND

Hier zie je een aantal oude pandjes van 
onder andere een joodse slagerij/poelier  
en rechts een oud steegje. Je komt uit op 
‘Het Eiland’. Het eerste wat daar opvalt, is 
het bronzen beeld van ‘Zittende Oude Man’ 
dat in 1977 naar model van de Rhedense 
kroegbaas ‘Jan van Lankwarden’ is gemaakt 
door de Arnhemse beeldhouwer Wim Kuyl 
(zie foto boven).

Op nummer 6 zie je een fraai pand in de  
stijl van de Amsterdamse school, dat in  
1920 werd gebouwd als kantoor en drukkerij  
van de ‘Nieuwe Arnhemsche Courant’.  
De oorspronkelijke bestemming van dit 
gebouw is herkenbaar aan de verticaal  
geplaatste pen met daarnaast een inktpot  
die rechts naast het grote raam zichtbaar 
zijn.

Vervolgens sla je linksaf de Oude 
Oeverstraat in  > zie 4

Aan het einde van de Oude Oeverstraat 
kom je uit op een plein met het Rozet 
gebouw > zie 5

Vervolgens ga je via de Kortestraat 
terug naar de Rijnstraat en 
rechtsaf > zie 6

Wandel verder tot aan de kruising met 
de Mariënburgstraat en Wielakkerstraat. 
Op dit kruispunt ga je rechtsaf de 
Wielakkerstraat in > zie 7

Aan het eind van de Wielakkerstraat 
kom je op het Eiland. De straat buigt hier 
af naar rechts. Je loopt met de richting 
mee richting de Kerkstraat.

Rozet (zie 5) Zittende Oude Man (zie 7)

Feestaardvarken (zie 5) Het Eiland (zie 7)
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8.  OUDSTE KOFFIEHUIS

Aan de linkerkant zie je de Arke Noachstraat 
waar rechts naar men zegt het oudste koffie-
huis van Arnhem ‘Het Oranje Koffiehuis’ is 
gevestigd. Het werd rond 1850 gebouwd, 
de tapperij werd ongeveer 20 jaar later 
verbouwd en in 1926 werd het café opnieuw 
opgebouwd met stijlelementen van de  
Amsterdamse school.

9. KERKSTRAAT 

Dit is één van de oudste straten van Arnhem 
met sporen van bewoning zijn gevonden uit 
de 9e tot de 11e eeuw. Rechts op nummer  
32 een gerestaureerd huis met een laat- 
middeleeuwse poort die als toegang diende tot 
het erf van een huis dat aan de Bakkerstraat 
stond. Tot in de jaren dertig van de vorige 
eeuw heeft deze poort nog gediend als ingang 
van een in deze straat gevestigde stads- 

boerderij. Ter hoogte van de panden 12 tot 
15 vind je aan beide zijden van de straat 
gerestaureerde winkels met de oorspronkelijke 
19e-eeuwse puien. Het achterhuis van het van 
oorsprong laat-middeleeuwse huis op 9  
is sinds 1750 in gebruik geweest als rooms-
katholiek Weduwenhuis. Slager Evers (met de 
varkenskoppen op de gevel) is de oudste nog 
bestaande slagerij. De slagerij is in 1800 door 
slager Taverne begonnen. 

10. SYNAGOGE

Deze synagoge aan de Pastoorstraat is in 
1853 gebouwd. De Joodse gemeenschap in 
Arnhem is een van de oudste van Nederland. 

11. PRESICKHAEFFS HUYS
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

Links op nummer 19 zie je het T-vormige 
Presickhaeffs Huys een van oorsprong 14de 
eeuws huis met 15e en 16e eeuwse trap- 
gevels. Het natuurstenen poortje dateert  
van ca. 1640. Dit huis ontleent zijn naam  
aan de burgemeesters ‘Van Presickhaafe’  
die daar in de 16e eeuw woonden. 

Je loopt een klein stukje naar links de 
Arke Noachstraat in. > zie 8 

Wandel weer terug en ga  
de Kerkstraat in > zie 9 

Wandel verder. Sla rechtsaf de  
Pastoorstraat in. Na 30 meter links  
zie je de Synagoge  > zie 10

Wandel terug naar de Kerkstraat  
en sla rechtsaf  > zie 11

Presickhaeffs Huys (zie 11)

7straatjes (zie 9)

Oudste Koffiehuis (zie 8)
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12. EUSEBIUSKERK
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

Je bent nu op het Audrey Hepburnplein.  
Er stroomt een deel van de Jansbeek langs  
de noordzijde van de kerk. De Jansbeek, die 
in Zypendaal ontspringt, vormde de levens-
ader van Arnhem. Tien molens wekten met de 
waterkracht energie op en vele brouwerijen 
gebruikten het water om bier te brouwen. 
De volksdrank van vroeger tijden. Vroeger liep 
de Jansbeek langs de zuidzijde van de Kerk.

Je staat oog in oog met een laatgotisch 
kerkgebouw de Eusebiuskerk en kijkt 
naar de 93 meter hoge toren met een 
indrukwekkend glazen balkon. Deze kerk 
werd gebouwd tussen 1450 en 1540 en is 
in september 1944 voor het grootste deel 
verwoest tijdens de Slag om Arnhem. 
Na diverse restauraties werden kerk 
en toren weer voor publiek toegankelijk.

Er werd in de toren een glazen lift ingebouwd 
die je naar een hoogte van 73 meter brengt 
en waar je bij helder weer een schitterend 
uitzicht hebt over Arnhem en de verre om-
geving. In het plaveisel zie je de contouren 
aangegeven van de voorganger van deze 
kerk, de St. Maartenskerk. 

Op het Audrey Hepburnplein is in 2018 het 
Focus Filmtheater compleet vernieuwd. 
Deze uitbreiding maakt het mogelijk 
om het film-culturele aanbod op niveau 
te brengen en biedt veel mogelijkheden 
voor andere kunstvormen.  

13. MARKT 

Het 18e-eeuwse classicistische gebouw op 
de hoek van de Turfstraat en de Markt is de 
voormalige ‘Waag’. Op de Markt worden 
de wekelijkse markten gehouden. Je loopt 
naar de zuidzijde van de Markt en ziet 

‘Het Huis der Provincie’ een monumentaal 
atriumgebouw uit 1954 waarin veel toege-
paste kunst is te zien en dat sinds kort als 
Rijksmonument staat geregistreerd. In 2017 
is het Huis der Provincie gesloten voor een 
grootscheepse renovatie.

14.  SABELSPOORT
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

Rechts naast het provinciehuis bevindt 
zich de middeleeuwse Sabelspoort, de 
enige stadspoort die na het slechten van de 
vestingmuren in de 19e eeuw is overgeble-
ven. Deze is verbonden met ‘Het Huis der 
Provincie’ en heeft als onderdeel ervan een 
representatieve functie.

Je loopt de straat uit en gaat rechts  
om de kerk en het Focus Filmtheater 
heen > zie 12

Je loopt naar links en steekt hier over.  
Je bent nu op de Markt  > zie 13

Wandel verder en ga de straat rechts 
naast het provinciehuis in  > zie 14

Sabelpoort (zie 14)

Eusebiuskerk (zie 12)

Eusebiuskerk (zie 12)
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15. BRIDGE TOO FAR
• MEER INFO: LIBERATIONROUTE.NL

Voor je zie je de Rijn en aan de linkerkant 
de Rijnbrug. Dit is de historische ‘Bridge 
Too Far’. Je bent nu op de plaats waar de 
Geallieerden in 1944 geprobeerd hebben de 
brug op de Duitsers te veroveren.
De Slag om Arnhem, die in september 1944 
aan de oevers van de Rijn werd uitgevoch-
ten, maakte deel uit van de Operatie Market 
Garden. Dat was de codenaam van een 
groot offensief, met als doel vanuit het al 
bevrijde België in één keer door te stoten 
naar Midden-Nederland en vervolgens af te 
buigen naar Duitsland. Het doel was om de 
Arnhemse brug te laten veroveren. De Duit-
se overmacht was echter te groot. Market 
Garden was mislukt, Arnhem was een ‘brug 
te ver’. Een groot deel van de oude binnen-
stad werd vernield. Na de slag moesten alle 
Arnhemmers op bevel van de Duitse over-

heid de stad verlaten en vervolgens werd 
Arnhem systematisch door het Duitse leger 
leeggeroofd. Arnhem werd een ‘spookstad’.
Het verzetsmonument op het Jacob 
Groenewoudplantsoen voor je komt van de 
achtergevel van concertgebouw Musis. Het 
monument is ontworpen door Jouke Hoog-
land en de dichter Jos Pauw. De tekst ‘De 
meeste mensen zwijgen, een enkeling stelt 
een daad’ karakteriseert het verzet. Aan de 
Rijnkade ligt tevens het nieuwe informatie-
centrum Airborne at the Bridge met meer 
informatie over de Slag om Arnhem. 

16. DUIVELSHUIS
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

Links zie je het ‘Duivelshuis’. De oorsprong 
ligt in de 15e eeuw, hertog Karel van Gelre 
kocht het in 1518. Het staat ook bekend als 
het huis van Maarten van Rossum, eigenaar 
in de 16e eeuw. Maarten van Rossem liet 
het huis verbouwen met een gevel volgens 
de nieuwste bouwmode. Deze stijl is veel 
later ‘Renaissance’ gaan heten. Ook liet Van 
Rossem het gebouw aankleden met tal van 
beelden. De saters aan de voorgevel werden 
door de Arnhemmers al snel aangezien 
voor duivels. De Arnhemse burgemeesters 
hebben sinds 1830 hun werkkamer in het 
Duivelshuis. 

17. WALBURGISKERK 
• MEER INFO: SPANNENDEGESCHIEDENIS.NL

De oudste kerk van Arnhem de ‘Walburgiskerk’ 
is een vroeg-gotische driebeukige pseu-
do-basiliek gebouwd tussen 1391 en 1423. 
Het vijfhoekige koor werd na een restauratie 
in de eerste helft van de 19e eeuw aange-
bouwd. In de loop der eeuwen heeft deze 
kerk uiteenlopende bestemmingen gehad. 
Als rooms-katholieke kerk gebouwd werd 
deze na de Reformatie in Arnhem in 1579 
voor diverse wereldlijke doelen gebruikt, 
zoals wapenarsenaal, paardenstal, militaire 
gevangenis en opslagplaats van goederen 
van het leger. Evenals vele alle andere 
gebouwen in de verre omgeving is ook deze 
kerk zeer zwaar beschadigd in september 
1944, de herbouw duurde van 1946 tot 1950.
 

Wandel rechtdoor richting  
de Walburgiskerk > zie 17.

Je gaat onder de Sabelspoort door 
en steekt vervolgens de weg over. 
Daar vind je Airborne at the Bridge 
> zie 15

Vervolg je weg in de richting van de 
Rijnbrug, bij het Jacob Groenwoud-
plantsoen vind je een informatiepaneel. 

Je loopt terug naar de Markt en vervolgt
je weg terug richting de kerk.
Bij het oversteken van de Turfstraat/
Walburgstraat sla je rechtsaf > zie 16

John Frostbrug (zie 15)

Walburgiskerk (zie 17)Airborne at the Bridge (zie 15) Duivelshuis (zie 16)
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18. AIRBORNE MONUMENT

Midden op het plein staat het Airborne  
monument ter nagedachtenis aan 17 septem-
ber 1944. Het is een door oorlog beschadigde 
zuil van het voormalig Paleis van Justitie en 
staat op de lijst van Nationale Monumenten. 

19. WAALSE KERKJE

Achter het Stadstheater uit 1937 ligt het in 
1404 gebouwde Waalse Kerkje dat als Kapel 
behoorde bij een vrouwenklooster dat des-
tijds op het Koningsplein stond. 

Het kerkje werd in 1944 zwaar beschadigd 
en is in 1951 gerestaureerd. De huidige 
gevel is eigentijds ‘de Delftse School’, het 
aangeplakte balkonnetje is een verzinsel 
van de restaurateur.
 
20. MUSISPARK

In de tijd dat Arnhem omringd was door 
stadsmuren en vestingswerken stond ook op 
deze plek een deel van de muur. De meeste 
grachten zijn dichtgemaakt met het puin 
van de stadsmuur. De Lauwersgracht is de 
enige gracht die nog altijd zichtbaar is. Ieder 
jaar op 17 september klinkt de burgerklok als 
dank voor de gemeente. Grenzend aan het 
park ligt concertgebouw Musis.

21. BURGERWEESHUIS

Op nummer 21 zie je het voormalig Historisch 
Museum. Dit huis is een schitterend voorbeeld 

van een in 1758 gebouwde 18e eeuwse  
patriciërswoning. Deze is uniek in Arnhem 
vanwege de zuivere Lodewijk XV-stijl  
(Rococo) die herkenbaar is aan de absoluut 
symmetrische opbouw, de vrij sobere buiten-
kant en het uitbundig versierde interieur. 
Van 1844 tot 1920 was in dit pand het  
Burgerweeshuis gevestigd en sindsdien 
staat het onder die naam bekend.  

22. JANSPLEIN

Op het Jansplein zie je links het voormalig 
postkantoor, een neogotische van oorsprong 
symmetrisch gebouw met sterke invloeden 
van de zogenaamde Hanzegotiek. Het is 
ontworpen door de Rijksbouwmeester  
C.H. Peters en is in 1889 voltooid. Boven de 
linkeringang zijn geglazuurde en terracotta 
reliëfs aangebracht, aan de bovenkant van 
de ramen zijn gehurkte terracotta aapjes te 
zien die het gebouw de bijnaam Apenrots 

bezorgden. Midden op het plein staat de 
neoclassicistische ‘Koepelkerk’ die in 1837 
als eerste protestantse kerk in Arnhem werd 
gebouwd op het terrein dat vrij kwam na de 
sloop van de restanten van de St. Janskerk en 
de Commanderij van St. Jan. Tot 1940 heeft de 
kerk mede gefungeerd als Regimentskerk van 
de Gele Rijders die tot die tijd in de nabijge- 
legen Willemskazerne waren gelegerd.

Wandel langs de kerk en houd deze weg 
aan (Turfstraat). Steek over bij de krui-
sing met de Beekstraat, houd rechts aan 
en ga aan het eind van de straat rechts 
onder de rotonde door. Je komt uit op 
het Airborneplein > zie 18

Wandel terug onder de rotonde door  
en ga vervolgens rechtsaf en nogmaals 
rechtsaf door de tunnel > zie 19

Wandel rechtdoor. Je loopt door het Mu-
sispark met daarin de Lauwersgracht 
met de burgerklok > zie 20

Je gaat rechtsaf de Bovenbeekstraat 
in en passeert ‘De Dansende Nar’ 
van Hans Bayens. Dit beeldje werd in 
1975 door ‘De Onganse’ aan de stad 
geschonken i.v.m. het 22-jarig bestaan 
van deze carnavalsvereniging. Wandel 
tot aan huisnummer 21 > zie 21

Je vervolgt de route rechtdoor en  
gaat linksaf de Ruiterstraat in,  
passeert oude pandjes en komt uit  
op het Jansplein > zie 22

Wandel verder tot aan Musis, verlaat het 
Musispark aan de linkerkant en steek 
de weg over. Sla vervolgens rechtsaf 
richting Velperplein. Op het Velperplein 
sla je linksaf de winkelstraat (Rogge-
straat) in.

Ga rechtdoor tot je op de linkerhoek van 
de Roggestraat en de Beekstraat de 
monumentale ingang van het Musis-
kwartier ziet. Je bent nu op het Land 
van de Markt. 

Beeld: Mikko Kriek

Musispark (zie 20)

Airborne Monument (zie 18)

Koepelkerk (zie 22)
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23. JANSPLAATS 

Op nummer 28 met 19e eeuwse voorgevel 
en voorpui zijn binnen in het casco nog 
overblijfselen te zien van een middeleeuws 
woonhuis. Nummer 29 draagt een 18e  
eeuwse klokgevel en de kelder is waar-
schijnlijk 15e eeuws.
Het standbeeld van ‘Karel van Gelre’ is in 
1940 vervaardigd door Ab Dieckerhof en 
Joop Hekman. Het werd geplaatst door  
de Karel van Gelrestichting, die het de  
Gemeente in 1949 aanbood. Midden op  
het plein is met ‘kinderhoofdjes’ de omtrek 
van een stadspomp aangegeven die hier in 
het verleden heeft gestaan.

24. DE WILDEMAN

Op nummer 31 hoog in de pui zie je een 
gevelbeeldje ’de Wildeman’ waarvan de  
geschiedenis onbekend is. De Wildeman is 

een mythologische voorstelling van Hercules, 
als symbool voor kracht. De Wildeman was 
de beschermer van het pand waarop hij was 
aangebracht. Er was al voor 1550 sprake van 
een huis, waarschijnlijk een herberg in de 
Jansstraat met de naam De Wildeman.

25. WILLEMSPLEIN
• MEER INFO: LIBERATIONROUTE.NL

Voorafgaand aan de luchtlandingen op 17 
september 1944 werden Duitse stellingen 
en kazernes gebombardeerd, waaronder de 
Willemskazerne in Arnhem. De plek waar de 
Willemskazerne lag heet nu het Gele Rijders-
plein, vernoemd naar de Gele rijders die  
in de kazerne gelegerd waren. Schuin  
tegenover het Willemsplein, aan de rechter- 
zijde, staat het pand van Vesta, een neo- 
classicistisch gebouw uit 1930. 
Aan de overkant zie je Luxor Live. Het the-
ater is gevestigd in een monumentaal pand 

dat in 1915-1916 in Art Déco stijl gebouwd 
werd door de Belgische architect Diehl. 
Luxor was in zijn tijd een zeer luxueus  
gebouw voorzien van de nieuwste tech- 
nieken en was een van de eerste bioscopen 
in Nederland.

Als je even doorloopt ben je op de  
Jansplaats waar nog zeer oude huizen 
staan > zie 23

Ga rechtsaf de Jansstraat in > zie 24

Wandel door tot aan het Willemsplein. 
Op deze plek lag voor de Tweede  
Wereldoorlog de Willemskazerne.  
> zie 25

Je bent aan het einde gekomen van 
de stadswandeling. 

Jansplaats (zie 23)

EINDPUNT 

Gilde Stadswandeling Arnhem

Kijk voor info over stadswandelingen en 
rondleidingen op wandeleninarnhem.nl
Contact voor Kelderrondleidingen: 
tel: 06-26778791, 
infokelders@wandeleninarnhem.nl
Contact voor Stadswandelingen: 
tel: 06-45560908, 
infowandelen@wandeleninarnhem.nl

i
Vesta gebouw (zie 25)


