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1.De soep voorbijWaalbandijk 20-22

De creatieve broedplaatsen

schieten als paddenstoelen uit

de grond. Dat gebeurt op rauwe

industriële terreinen die een heel

andere bestemming krijgen. Mooi

voorbeeld is het Honigcomplex

aan de Waal, waar de voormalige

soepfabriek nu de place to be is

voor design, kunst,

mode, work-out-

sessies en goede

koffie of lekker eten.

Dit alles met uit-

zicht over de rivier. De Houtwerf

is zo’n broedplaats met creatieve

ondernemers. Daarvoor moet je

wel even op je fiets springen,

want het ligt net buiten de stad.

2.ConceptstoreHoutstraat 59

In de Nijmeegse ringstraten zitten

demeest eigenzinnigewinkels en

daar shop ik het liefst. Voor

woon- en mode-inspiratie loop ik

graag binnen bij MOOD Concept-

store in de Hout-

straat, Make My

Day in de Stikke

Hezelstraat en 512

Nijmegen in de Van

Hoe is het daar?

,,De laatste jaren lijkt het

wel of de stad wakker is

geworden. Voorheen trokken

veel studenten na hun studie

naar de Randstad, tegenwoor-

dig blijven ze steeds vaker

hangen omdat zemerken dat

het hier erg fijn wonen is.

Het aantal conceptstores,

bijzondere lunchtentjes en

toffe festivals stijgt snel.

Misschien ook wel omdat de

grote ketens omvallen en de

vrijgekomen panden voor een

redelijke prijs zijn te huren.

Jonge, innovatieve onder-

nemers ruiken hun kans.”

DekeizerstadaandeWaal heeft een rijkehistorie

enopvallendveel jonge, hippe tentenencreatieve

broedplaatsen.Als zelfbenoemdSummerCapital

is er inde stadweinig tijd om je te vervelen.
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Nienke Meijs (36)

woont in Nijmegen

en is initiatiefnemer

van FollowFox, dat

een gratis stadskaart

plus website met de

hotspots in Nijmegen

uitbrengt.

Broekhuysenstraat. De laatste is

gevuld met eigenzinnige mode-

en designmerken van hier en bui-

ten Nijmegen, maar ook met

theebar T’s, met zelfgemaakte

stroopwafels.

3.KachelKelfkensbos 43

Bistro Flores is een fantastische

plek om te eten en hier zit ik vaak

en graag, hoewel je soms twee

uur moet wachten voor er een

tafel vrij is. Dat is niet erg, want

wachten kan prima bij de kachel

in de binnentuin of bar: het is

een plek om een hele avond door

te brengen. De bediening is top

en de gerechten zijn lekker en

betaalbaar. De Nieuwe Winkel in

de Hertogstraat is een geweldig

restaurant waar

groenten de hoofd-

rol spelen. Zin in

vlees? Bijt dan

in een duurzame

burger van Wally, even verderop.

4.CaliPriemstraat 13

Nijmegen heeft als oude studen-

tenstad uiteraard veel gezellige

bruine kroegen. Die zijn er nog

steeds in overvloed. De laatste

tijd zijn er veel hippe koffie- ,

lunch- en wijnbarretjes bijgeko-

men. Nieuwste aanwinst Down

Town (Kannenmarkt) is al vanaf

half 9 open. Hier word ik wakker

met een gezond ont-

bijtje en een goed

bakkie. Bij Cali in

de Priemstraat

strijk je aan het

eind van de dag graag neer voor

gin-tonics en lekkere gerechtjes.

Van dit soort plekken word ik erg

blij.

5.ZomerhoofdstadLindenberhaven 1c

Nijmegen profileert zich dit jaar

voor het eerst als Summer

Capital. Een hoogtepunt van alle

evenementen vind ik Down

the Rabbit Hole (24-26 juni), een

soort Lowlands, maar dan intie-

mer en creatiever. Als ik buiten-

landse vrienden wil imponeren,

neem ik ze mee naar De Kaaij.

Onder de Waalbrug is het de hele

zomer buiten genieten met ver-

tier als theater, lekker eten en

drinken, kunst en

livemuziek. Voor mij

betekent De Kaaij

vooral het ultieme

zomergevoel. §
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