
Simon

“Ik ben Simon en ik ben 13 jaar. Ik zit bij het 
kinderwijkteam, en ben al vaak in Meinerswijk 
geweest. Ik vind de plek heel leuk omdat het heel 
historisch is, met het castellum en de betonnen 
tanks. Alle dieren, planten en bomen zijn elk seizoen 
weer anders. Het is leuk om met de gids rond te 
lopen die je veel nieuws kan vertellen over wat je 
tegenkomt, maar het is ook spannend om zelf je 
weg te ontdekken. Soms vind je bijzondere dingen, 
ik heb laatst een versteende zee-egel gevonden.”  

“In mijn route neem ik je mee langs al mijn favoriete 
plekjes van Meinerswijk. Je begint de route bij De 
Steenen Camer. Hier kun je parkeren en meteen 
een kijkje nemen in de Romeinse tuin. Vanuit daar 
loop je gemakkelijk naar Meinerswijk. 

Onderweg vind je beekjes met waterbeestjes en 
vissen. Pak je visnet erbij en probeer ze eens te 
vangen! Even verderop vind je een open bunker 
waar je in kan klimmen. En ga op bezoek bij het 
Romeinse Castellum of de oude steenfabriek. Als 
je het pad goed volgt, vind je een vogelkijkhut. Bij 
de vele strandjes aan de Rijn mag je niet zwemmen, 
maar het zijn wel goede plekken om stenen, 
schelpen of diersporen te zoeken. 

PS. Praat alsjeblieft zachtjes als je gezellig bij de 
bevers op bezoek gaat of in de buurt van het 
stiltegebied komt!” 

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Meinerswijk?
stadsblokkenmeinerswijk.nl

De favoriete route van ...

burgemeester 
Ahmed Marcouch

"Stadsblokken Meinerswijk is een prachtig 
natuurgebied. En dat midden in onze stad! Daarom 
kom ik hier graag om te wandelen. Vanaf deze route 
zie je de mooiste uitzichten van de skyline van het 
centrum. Langs de route staan af en toe borden en 
paaltjes met informatie over de geschiedenis en natuur. 
Wanneer je de route wandelt is het heerlijk om af en 
toe stil te staan. Als je goed oplet kun je in dit gebied 
de visarend zien jagen of grote vissen ontdekken in 
de groene rivier.

Een echte aanrader vind ik ook het pontje. In de zomer 
is dit de leukste manier om het water over te gaan 
van de Rijnkade naar Stadsblokken. Om vervolgens 
wat te drinken en te ontspannen bij Werfpaviljoen 
Stadsblokkenwerf of Strand Zuid.

Mijn route loopt voornamelijk door de Stadsblokken, 
maar loop gerust verder door Meinerswijk. Er valt nog 
zoveel moois te ontdekken."

Rob

"Ik ben Rob Wolfs, al meer dan 25 jaar wandelroute-
maker van beroep. Hoewel ik er niet meer mijn brood 
mee hoef te verdienen, blijf ik gefascineerd door het 
Nederlandse landschap en geniet ik er met volle teugen 
van om steeds nieuwe wandelroutes te ontwerpen. 
Het liefst zoveel mogelijk over onverharde paden. 
Het uiterwaardenpark Meinerswijk heeft mijn hart 
gestolen, omdat je in de nieuwe natuur langs de rivier 
tussen de paarden kunt struinen, maar ook omdat je 
de vele lagen van de geschiedenis van het gebied ziet. 
Denk aan havens, romeinse limes, steenfabriek en 
doorlaatbruggen. Onvoorstelbaar dat je, op zo’n korte 
loopafstand van het Centraal Station en het drukke 
centrum van Arnhem, in een groene oase langs de 
rivier belandt! 

Het gebied barst ook uit zijn voegen van de sporen uit 
het verleden. In het gedeelte van Meinerswijk passeren 
we bijvoorbeeld een bedrijventerrein in overgang, oude 
sluisjes, een steenfabriek, doorlaatwerken en bunkers uit 
de IJssellinie en een Romeins fort. In het Stadsblokken-
deel zien we vooral veel tastbare relicten van een 
industrieel havenerfgoed. De paden in beide gebieden 
zijn afwisselend gebaand, maar soms ook flink ruig. 
Afhankelijk van droge of natte periodes en hoog of laag 
struikgewas, kunnen de struinpaadjes soms een hele 
uitdaging zijn. In Meinerswijk lopen Konik-paarden en 
Galloway-runderen. In de uiterwaard van Stadsblokken 
lopen koeien om het gebeid open te houden. En in de 
zomerperiode vaar je met een pontje over de Rijn."

De favoriete 
routes van

  Stadsblokken
Meinerswijk 

colofon
Dit project is tot stand gekomen in samenwerking 
met het KinderWijkTeam, Natuurcentrum Arnhem, 
Wijklab, De Stadmaker, Stadsgras, Gemeente 
Arnhem, KWP en Stichting ZETTA.

Voetveer
Wil je van Arnhem Centrum naar 
Meinerswijk, lopend of met de fiets? 
Neem dan de voetveer. Hij vertrekt 
vanaf de Rijnkade en steekt de Rijn 
over naar Stadsblokkenwerf. 

Voor reguliere vaartijden en prijzen, 
kijk op: stadsblokkenwerf.nl/voetveer
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 1 Romeinse tuin van de Steenen Camer

 2 Beek van de oude Rijn met waterbeestjes en vissen

 3 Oude beek waar de visarend te zien is

 4 Brug bij de bevers

 5 Strand om stenen te zoeken

 6 Romeins Castellum

 7 Pad door het water

 8 Vogel- kijkhut op het water

 9 Open bunker om in te klimmen

10 Oude steenfabriek

11	 Nattevoetenpad	met	veel	weide	vogels

12	 Uitkijkpunt	met	vlonder	om	bosvogels	te	spotten

13 Huis Meinerswijk

14 Hangbrug

15 Strand, sporen zoeken aan de Rijn

16 Zwemplek

17 Insecten zoekplaats

18 Klimbos

19 Groene rivier

20 Strand met uitzicht op het centrum
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