WELKOM IN HET RIJK VAN NIJMEGEN
Het Rijk van Nijmegen heeft veel te bieden voor jong en oud. Urenlang rondslenteren
door de binnenstad van Nijmegen, lekker shoppen of meer te weten komen over de rijke
historie van de stad en omgeving. Lekker uitgaan of heerlijk genieten van spectaculaire
natuur in één van de vele ruige natuurgebieden in het Rijk van Nijmegen! Bezoek vele
gezellige evenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse of breng je dag door bij de leukste
musea zoals Museum het Valkhof of het muZIEum. Even helemaal tot rust komen en
lekker relaxen kan bij het Sanadome Hotel & Spa Nijmegen.
In het Rijk van Nijmegen vind je ’t allermooiste dat Nederland aan natuurschoon te bieden
heeft. Zo vind je er enerzijds het rivierenlandschap tussen Maas en Waal, met
ruige natuurgebieden zoals de Ooijpolder en de Millingerwaard. Anderzijds het fascinerende
heuvellandschap waarin Beek-Ubbergen, Berg en Dal, Groesbeek en Mook verscholen liggen.
Meer informatie over natuur en landschap kun je vinden in het Natuurmuseum Nijmegen &
Bezoekerscentrum Gelderse Poort of de Bastei.
Actief in het Rijk van Nijmegen
Als je het heerlijk vindt om lekker actief bezig te zijn dan is een bezoek aan het Rijk van
Nijmegen perfect. Haal je wandelschoenen maar tevoorschijn, want het Rijk van Nijmegen
staat bekend als ideaal wandelgebied. Het grootste wandelevenement ter wereld, de
Vierdaagse, wordt niet voor niets in het Rijk van Nijmegen gehouden! Stel zelf routes samen
via het wandelknooppuntennetwerk Wandelen Rijk van Nijmegen of loop één van de
prachtige routes zoals 'Wandelroute Heumensoord', ‘N70 Wandelroute’of het 'Ommetje Bos
en Kuil'. Vanuit het centrum van Nijmegen loop je zo de uitgestrekte wildernis in waar je
paarden, bevers, reeën en roofvogels kunt spotten.
Ook voor mooie fietsroutes ben je in het Rijk van Nijmegen op de goede plek. Het weidse en
grotendeels ongerepte gebied in het Rijk van Nijmegen biedt fietsers prachtige tochten over
slingerende dijken, door bossen en over heuvels. De eeuwenoude boerderijen herinneren aan
vervlogen tijden. Onderweg een keertje van je fiets afstappen? Doe dit dan vooral tijdens de
Wijnroute in Groesbeek en bezoek een wijnhoeve of –gaard. Groesbeek mag namelijk zich
met trots hèt Wijndorp van Nederland noemen. Sommige wijngaarden zijn vrij toegankelijk,
anderen hebben vaste openingstijden Kortom, voor de meest veelzijdige en bijzondere
fietsroutes ben je in het Rijk van Nijmegen aan het juiste adres! Je bepaalt zelf je route door
knooppunten tussen je gekozen begin- en eindpunt te verbinden of volg de knooppunten die
beschreven staan op een themaroute. Op lekkerfietsen.nl kun je leuke themaroutes
downloaden of zelf een route plannen.
Een rijke historie en de oudste stad van Nederland!
Naast al het natuurschoon kent het Rijk van Nijmegen een rijke historie. Bezoek Nijmegen en
verplaats je in het verleden van de oudste stad van het land. Je vind hier prachtige historische
gebouwen, parken en musea. De spannende geschiedenis van de stad beleef je in Museum het
Valkhof waar een belangrijke collectie Romeinse archeologie is te zien. In de omgeving van
Nijmegen is ook genoeg te beleven als het gaat om cultuur en historie, breng bijvoorbeeld een
bezoek aan het Afrika Museum, Museumpark Oriëntalis of het Nationaal Bevrijdingsmuseum
1944-1945. De verschillende gemeentes in het Rijk van Nijmegen hebben allemaal wel iets te
bieden als het gaat om historie. Zo is de gemeente Beuningen één en al geschiedenis, met als

hoofattractie Kasteel van Blanckenburgh. Ook in gemeente Heumen herbeleef je de Romeinse
tijd door de verschillende verhalen en legendes, ruïnes en monumenten.
Gezellig shoppen
Als je een dagje lekker wilt winkelen heeft Nijmegen een breed winkelaanbod. Zo vind je er
kleine winkeltjes met een gemoedelijke sfeer maar er zijn ook grote winkelketens waar je
heerlijk door de rekken kleding kan gaan. In de Marikenstraat vind je de leukste winkels op
het gebied van mode, vrije tijd en media. Slenter door de Lange Hezelstraat, de oudste
winkelstraat van Nederland! In deze van oorsprong Romeinse centrumstraat vind je kleine
winkeltjes en leuke restaurantjes. Als je de straat uitloopt kom je op de Grote Markt. Hier kun
je na een dagje winkelen lekker wat drinken op een terrasje of een café of iets eten in één van
de vele gezellige restaurantjes. Wanneer je de avond compleet wilt maken kun je een gokje
wagen in Holland Casino Nijmegen.
Evenementen
Jaarlijks zijn er veel culturele evenementen zoals met Koningsdag of Hemelvaart. Ook de
Nijmeegse Vierdaagse met de Feesten, de Zevenheuvelenloop en het Carnaval in Groesbeek
zijn hier voorbeelden van. Een nieuwe hotspot in het Rijk van Nijmegen is de voormalige
Honigfabriek in Nijmegen. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en je
kunt er top eten en drinken, winkelen en muziek maken. Ook zijn er regelmatig leuke
evenementen die hier georganiseerd worden. In Nijmegen vind je ook het jaarlijks
terugkerend festival De Kaaij. Dit is een cultureel en kunstzinnig festival dat georganiseerd
wordt aan de Nijmeegse haven onder de Waalbrug. Een actueel overzicht van het culturele
aanbod is te vinden op de evenementenkalender.

