
  

 

 

 

 

 

 

 

STADSRALLY NIJMEGEN 
Stadswandeling door de binnenstad van Nijmegen 

Janou Herberighs 
      

Dit document bevat een uitdagende stadswandeling door de historische binnenstad van 

Nijmegen. De stadsrally is gericht op Duitse scholieren die Nederlands leren op school. 

 

Let op: deze stadswandeling kan het beste op een maandag uitgevoerd worden, vanwege de 

opdrachten tijdens de markt.  

 

Taalniveau: A2 of hoger 

Duur: ca. 2 uur.  



 

 

 

              Dagje Nijmegen 

              Opdrachtenblad 

 

 

Je begint op het plein voor het Valkhof. Loop via de toegangspoort de brug over het 

Valkhofpark in. 

 

Opdracht 1 - Sint-Nicolaaskapel en Barbarossa-ruïne 

Karl der Große ließ um 777 in Nijmegen auf dem Valkhofhügel eine Burg bauen. Er reiste in seinem 

Reich viel herum und wohnte oft in Nijmegen. Von der Burg sind nur noch einige Reste übrig 

geblieben, darunter die Nikolauskapelle und die Barbarossaruine. 

 

Waarom wordt hij Karel de Grote genoemd? Noem 2 redenen. 

 

1)_________________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________________ 

 

Het rijk van Karel de Grote was bijna net zo groot als Europa nu. Welke Europese hoofdsteden 

zouden nu in het rijk van Karel de Grote liggen? 

Noem er vijf. 

1)_________________________________________________________________________________ 

 

2)_________________________________________________________________________________ 

 

3)_________________________________________________________________________________ 

 

4)_________________________________________________________________________________ 

 

5)_________________________________________________________________________________ 

 



 

Loop achter de kapel langs en ga alle trappen af (de kleine én de grote trappen). 

Onderaan de grote trappen loop je linksaf een soort tunnel in, dit is de 

vleeshouwerstraat. 

 

 

Opdracht 2 – Besiendershuis  

In dit huis woonde vroeger de ‘Beziender’. Hij zorgde dat schepen (Schiffe) 

de tolgelden (Zölle) betaalden. 

Hoeveel luiken (Fensterläden) voor de ramen heeft dit huis aan de voorkant? 

 

 

 

Loop in de Grotestraat omhoog en sla daarna rechtsaf de Pepergas in. Volg deze weg 

omhoog tot je bij de Korenmarkt uitkomt. 

 

 

 

Opdracht 3 – Korenmarkt 

Vanaf wanneer werd er koren verkocht op deze markt? 

 

 

 

 

Steek de markt over en ga linksaf. Je komt nu uit op de Grote Markt. 

 

 

 

Opdracht 4 – Mariken van Nimwegen en De Waagh op de Grote Markt 

Zoek het standbeeld van Mariken van Nimwegen. 

Diese bronzene Figur auf dem Platz ist ein Abbild von Mariken von Nimwegen. Die Geschichte von 

Mariken von Nimwegen ist sehr bekannt und wurde zwischen 1485 und 1510 geschrieben. Die 

Geschichte handelt von Mariken, die für ihren Onkel in Nimwegen Einkäufe tätigen muss. Nachdem 

sie alles eingekauft hat, ist es bereits zu spät, um nach Hause zu gehen. Marikens Tante wohnt in der 

Stadt, will jedoch nicht, dass sie bei ihr übernachtet. Deswegen verlässt Mariken traurig die Stadt. 

Außerhalb der Stadtmauern begegnet sie dem Teufel, der Moenen heißt. Moenen überzeugt 



 

Mariken zusammen mit ihm nach Antwerpen zu gehen. Sie geht mit ihm und Mariken und Moenen 

leben ein sündiges Leben zusammen. Mariken nennt sich von nun an Emmeken.  

Nach ein paar Jahren möchte Mariken ihre Familie wieder besuchen. Zusammen mit Moenen reist sie 

nach Nimwegen.  

Dort angekommen beobachtet Emmeken ein Spiel, dem sie entnimmt, dass Gott den Menschen ihre 

bösen Taten verzeihen kann. Während sie dieses Spiel beobachtet, bekommt sie Reue. Moenen 

gefällt das nicht und er will Emmeken deshalb ermorden. Er lässt sie aus großer Höhe fallen, aber 

Emmeken überlebt. Sie versucht jeden um Verzeihung zu bitten wegen der bösen Dinge, die sie 

getan hat. Moenen versucht sie in der Zwischenzeit noch mal zu töten, aber das gelingt ihm nicht. 

Als Emmeken den Papst besucht, sagt er ihr, dass ihr erst verzeihen wird, wenn die drei Ringe, die sie 

an den Armen und am Hals tragen soll, von alleine – durch Gott – herunterfallen würden. Eines 

Morgens wacht Emmeken, die einem Kloster beigetreten ist, auf und bemerkt, dass die Ringe 

heruntergefallen sind. Gott hat ihr die bösen Taten tatsächlich vergeben. 

- Welke twee zinnen staan er op de sokkel?  

 

 

 

 

 

 

- Probeer te bedenken wat dit betekent. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Nähe der Marikenstatue steht das Waage-Gebäude. Dieses wurde 1612-13 gebaut. Das 

Gebäude hatte schon sofort nach dem Bau mehrere Funktionen. Der östliche Flügel, an der rechten 

Seite, war die eigentliche Stadtwaage. Auf einer Stadtwaage wurde früher die Kaufware gewogen. 

Durch das große Tor, das den Eingang zur Waage bildet, fuhren Wagen hinein. Im linken Teil, der 

hinter der Treppe verborgen liegt, befand sich die Fleischhalle. 

- Welke dieren zie je bij de toegangsdeur op de 1e  verdieping (1. Stock)? 

 

 

 

  



 

Opdracht 5 – Stoffenmarkt op de Grote Markt 

 

Probeer een antwoord op de volgende vragen te krijgen. Vraag een verkoper. 

 

- Van hoelaat tot hoelaat duurt de markt? 

 

 

 

- Is er alleen markt op maandag of ook op andere dagen?  

 

 

 

 

Achter het Marikenbeeld zijn twee grote toegangspoorten. Loop hieronder door. Je 

komt nu uit bij de St. Stevenskerk. 

 

 

Opdracht 6 – St. Stevenskerk 

 

De Sint Stevenskerk is in Romaanse en in Gotische stijl gebouwd. 

- Welke vorm hebben de bogen (Bögen) bij de ingang van de kerk? Teken de vorm na.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop links om de kerk heen en ga de Zuiderkerktrappen af. Onderaan de trappen ga je 

rechtsaf de Lange Hezelstraat in. 

(Neem ook nog even een kijkje in de Stevenskerk!) 



 

 

 

Opdracht 7 – Interview in de Lange Hezelstraat  

De lange Hezelstraat is de oudste winkelstraat van Nederland. Deze straat is ontstaan in het jaar 

1334. Sommige gevels (Fassaden) zijn er als sinds de 15e, 16e of 17e eeuw (Jahrhundert). 

 

Opdracht: Je spreekt een Nederlander aan op straat en vraagt of hij/zij tijd heeft. Stel zoveel mogelijk 

vragen. 

- Vraag of hij/zij wel eens in Duitsland is geweest.   

- Is het antwoord ‘ja’? Vraag waar deze persoon is geweest. 

-Vraag of hij/zij een bekende Duitse persoon kunnen noemen. 

- Vraag welk typisch Duits gerecht hij/zij graag eet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loop door de Lange Hezelstraat naar het Joris Ivensplein. 

 

 

Opdracht 8 – Joris Ivensplein 

Joris Ivens (1898 -1989) was een Nederlands filmregisseur. Hij maakte vooral documentaires. 

 

Welk citaat (Zitat) van Joris Ivens staat er op het monument (Denkmal)? 

 

 

 

 

 

 



 

Opdracht 9 – Joris Ivensplein 

 

Noem twee Nederlandse films. 

 

 

 

 

Loop nu het Kronenburgerpark in. Ga bij de mozaïekbank met de goudvissen linksaf en 

loop door het park omhoog. 

 

 

Opdracht 10 – Kronenburgerpark 

Vul de tekst aan met de woorden die onderaan gegeven zijn. 

Songtekst: Frank Boeijen – Kronenburg Park 

Ik weet niet wat jou zover heeft gebracht 

Als ik jou zie, 's avonds in het …1… 

De autolichten beschijnen je lichaam 

Zonder ogen, zonder herinnering 

 

Ik neem aan dat je nooit …2… hebt gehad 

Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was 

De woorden die …3…  jou horen zijn goedkoper dan ik dacht 

In een seconde ging het …4… vannacht 

 

Ga die …5…  uit 

Eén seconde, en rij snel door die wereld uit 

Ga die wereld uit 

Eén seconde, en kijk goed rond in ons paradijs 

En vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg …6… 

 

Op zoek naar het geluk in Kronenburg Park 

Thuis wacht een vrouw onwetend …7… haar man 

Ze heeft …8…  iets gevoeld van zijn ontevredenheid 

En alles blijft bij het oude als hij naar …9… rijdt 

 

park – liefde – regenen – wereld – kwijt – nooit – huis – op – bij  

1)________________________ 

2)________________________ 

3)________________________ 

4)________________________ 

5)________________________ 

6)________________________ 



 

7)________________________ 

8)________________________ 

9)________________________ 

 

 

Halverwege het park kun je de trappen oplopen voor een mooi uitzicht over het park. 

Ga bijna aan het einde van het park linksaf de parkweg op. Volg deze weg totdat je de 

bloemerstraat kruist. Hier ga je even rechts en dan meteen links. Je bent nu in de ‘In de 

Betouwstraat’. Op het einde van deze straat ligt links op de hoek de FEBO. 

 

Opdracht 11 -  FEBO 

Noem 5 producten die je bij de FEBO uit de muur kunt halen. 

1)________________________ 

2)________________________ 

3)________________________ 

4)________________________ 

5)________________________ 

 

Steek de weg over en loop de Tweede Walstraat in. Halverwege de Tweede Walstraat sla je 

linksaf de Ziekerstraat in. Ga daarna rechtsaf de Moenenstraat in. Loop nu rechtdoor de 

Marikenstraat in. 

 

Opdracht 12 – De Schommel in de Marikenstraat 

‘De Schommel’ is te vinden in de Marikenstraat. Als je in deze straat bovenlangs loopt (oberhalb), 

dan zie je de schommel bij twee hele grote kastanjebomen (Kastanienbäume) staan. 

Wat stond er vroeger op deze plek? 

 

 

 

Loop de Marikenstraat uit en ga op het einde van de straat rechtsaf. Loop terug naar het 

Valkhof. 

 

 



 

Opdracht 13 - Groentemarkt bij het Valkhof 

Koop een product en doe dit in het Nederlands. Maak een foto als bewijs. 

Wat hebben jullie gekocht? 

 

 

Noem 5 soorten groente of fruit die je op de markt kan kopen. 

 

1)_______________________________ 

2)_______________________________ 

3)_______________________________ 

4)_______________________________ 

5)_______________________________ 

 

Opdracht 14 – Godenpijler bij het Valkhof 

Die Göttersäule ist die Geburtsurkunde der Stadt Nijmegen. Die ursprüngliche Göttersäule wurde 

hier 17 nach Christus errichtet und war ursprünglich 7,5 Meter hoch, inklusive einem Abbild des 

Kaisers. 

Auf den beiden übrigen Teilen der Säule ist der römische Kaiser Tiberius abgebildet, der auf einem 

kleinen Altar ein Opfer bringt. Auf dem Altar sind die Buchstaben TIBR CSAR zu sehen, eine 

Abkürzung von seinem Namen, Tiberius Caesar. Die Göttin Viktoria hält ihm einen Kranz über den 

Kopf. Drumherum sind andere Götter und Göttinnen abgebildet, die den Kaiser beschützen. Das 

erklärt den Namen „Göttersäule“. 

Voor het Valkhof staat een monument van de Godenpijler. Hoe hoog denken jullie dat deze is? 

________________meter 

 

 

 

Dit was het einde van de stadswandeling.  

Controleer of de namen op het formulier staan en lever het in. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Dagje Nijmegen 

              Antwoordenblad 

 

 

LET OP: Sommige vragen kunnen alleen op maandag, tijdens de markt, beantwoord 

worden! 

 

Opdracht 1 – Sint-Nicolaaskapel en Barbarossa-ruïne 

1) Omdat hij heel veel land in bezit had. 

2) Omdat hij heel erg lang was. (1,92 meter) 

 

Juiste antwoorden zijn: Amsterdam, Berlijn, Parijs, Wenen, Rome, Brussel, Praag, Luxemburg, 

Andorra, Bern, Ljubljana 

 

Opdracht 2 – Besiendershuis  

Hoeveel luiken (Fensterläden) voor de ramen heeft dit huis aan de voorkant? 

18 luiken 

 

Opdracht 3 – Korenmarkt 

Vanaf wanneer werd er koren verkocht op deze markt? 

Vanaf het jaar 1653 

 

Opdracht 4 – Mariken van Nimwegen en De Waagh op de Grote Markt 

- Welke twee zinnen staan er op de sokkel?  

Comt nv tot mi ende helpt mi beclaghen 

God of die duuel, tes mi alleleens 

- Probeer te bedenken wat dit betekent. 

  Komt nu tot mij en help mij beklagen. 

  God of de duivel, het is mij om het even. 

Dit zegt Mariken als ze Nijmegen heeft verlaten en huilend onder een bosje gaat zitten, omdat ze 

door haar tante is weggestuurd en nu nergens kan overnachten. De duivel hoort de hulpkreet en weet 

Mariken voor zich te winnen. 



 

   

- Welke dieren zie je bij de toegangsdeur op de 1e  verdieping (1. Stock)? 

Leeuwen 

 

Opdracht 5 – Stoffenmarkt op de Grote Markt 

 

- Van hoelaat tot hoelaat duurt de markt? 

Van 9.00 tot 17.00 uur in de maanden april t/m september. Van 9.00 tot 16.00 uur in de maanden 

oktober t/m maart. 

- Is er alleen markt op maandag of ook op andere dagen? 

Alleen op maandag. 

 

 

Opdracht 6 – St. Stevenskerk 

 

- Welke vorm hebben de bogen (Bögen) bij de ingang van de kerk? Teken de vorm na.  

 

   

Opdracht 7  – Interview in de Lange Hezelstraat  

 

Open vraag. 

 

 

Opdracht 8 – Joris Ivensplein 

 

Welk citaat (Zitat) van Joris Ivens staat er op het monument (Denkmal)? 



 

- Dikwijls, ver weg 

bleef Nijmegen, mijn jeugd, 

toch dicht bij mij 

 

Opdracht 9 – Joris Ivensplein 

 

Noem twee Nederlandse films. 

Open vraag. 

 

Opdracht 10 – Kronenburgerpark 

1) park 

2) liefde 

3) bij 

4) regenen 

5) wereld 

6) kwijt 

7) op 

8) nooit 

9) huis 

 

Opdracht 11 -  FEBO 

Bv. Kroket, Kaassouflé, Kipburger, Cheeseburger, Grillburger, Frikadel, Bamischijf, Nasiblok, Vitaaltje 

 

Opdracht 12 – De Schommel in de Marikenstraat 

Kleuterschool 

 

Opdracht 13 - Groentemarkt bij het Valkhof 

 

Open vraag. 

 

Noem 5 soorten groente of fruit die je op de markt kan kopen. 

 

Meerdere opties. 

 

Opdracht 14 – Godenpijler bij het Valkhof 

10 meter 
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