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OLD CITY
YOUNG VIBE
Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de Romeinen. Zo’n kleine  tweeduizend 
jaar geleden streken ze neer op deze strategisch interessante plek. Van een 
‘ gewone’ heuvel aan een rivier maakten zij een bruisende nederzetting: Ulpia 
 Noviomagus Batavorum. Meerdere Romeinse locaties in en rond Nijmegen staan 
op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Ook Keizer Karel de Grote en de Tweede 
 Wereldoorlog hebben een stempel gedrukt op de stad. In Museum Het Valkhof 
vind je de Romeinse schatten die hier zijn opgegraven. Een kennismaking met de 
oudste stad van Nederland begint dan ook in dit museum. Aan de voet van de 
Valkhofheuvel ligt De Bastei, museum voor natuur en cultuurhistorie. In De Bastei 
beleef je het verhaal van het leven in, om en aan de rivier de Waal. 

Nijmegen is ook een bruisende studentenstad met vele knusse terrassen 
en  hippe boetiekjes. In het hart van de historische binnenstad wandel je het 
 muZIEum binnen waar je je blik verruimt door de wereld even te beleven zoals 
een blinde of slechtziende deze ervaart. En vanuit de stad loop je zo de natuur 
in en naar de vele strandjes in de Ooijpolder! Kijk voor de laatste informatie over 
Nijmegen op www.intonijmegen.nl. 

Berg en Dal
Ingeklemd tussen Maas en Waal ligt één van de mooiste gemeenten van 
 Nederland. Berg en Dal is aantrekkelijk met een overweldigend landschap, rijke 
cultuurhistorie en bijzondere wijnbouw. De grote hoogteverschillen, waar Berg en 
Dal haar naam aan ontleent, zorgen voor prachtige vergezichten. In deze oase van 
groen en rust vind je twee musea die je laten kennismaken met  niet-westerse 
culturen: het Afrika Museum en Museumpark Orientalis. Het Afrika  Museum 
laat de diversiteit van het continent zien, met een blik op het heden,  verleden 
en de toekomst. Museumpark Orientalis biedt onder andere een uitgebreid 
 buitenprogramma. 

Het Rijk van Nijmegen speelde een cruciale rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Twee van de belangrijkste militaire operaties, Market Garden en Veritable, vonden 
hier plaats en markeren het begin van de bevrijding van Nederland. Je ontdekt 
hier alles over in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en het Infocentrum WO2 in 
Nijmegen. Kijk voor het volledige aanbod op www.vvvbergendal.nl. 

Wandelen en fietsen
Leen een fiets bij je bezoek aan 
het Afrika Museum en volg een 
van de uitgestippelde  fietsroutes, 
of ontdek het gebied te voet. 
Berg en Dal is wandel gemeente 
van het jaar 2020 en je vindt hier 
 tientallen  afwisselende routes 
door  prachtige landschappen. Kijk 
op www.wandeleninbergendal.nl 
voor alle routes. 

Minder goed ter been? Ontdek 
de toegankelijke routes geschikt 
voor een rolstoel in het Rijk van 
Nijmegen en alle locaties met 
extra aandacht voor toeganke-
lijkheid voor minder validen op 
 www. zorgeloosopvakantie.nl.

GENIET VAN EEN  ONVERGETELIJKE 
TIJD IN HET RIJK VAN  NIJMEGEN

ONS  BINNENSTE 
 BUITENLAND!

WELKOM IN HET RIJK VAN  NIJMEGEN! 
HIER WORD JE  OMGEVEN DOOR 
 LEVENDIGE HISTORIE TE  MIDDEN 
VAN GLOOIENDE  NATUUR.  DWALEND 
DOOR DE  NAUWE,  STEILE  STRAATJES 
VAN  NIJMEGEN OF TIJDENS EEN 
 WANDELING LANGS DE  WIJNGAARDEN 
EN OVER DE HEUVELS VAN BERG EN 
DAL, WAAN JE JE GEWOON IN HET 
 BUITENLAND, IN ONS BINNENSTE 
 BUITENLAND! TE  MIDDEN VAN AL DIT 
MOOIS  NODIGEN ZES  BIJZONDERE 
MUSEA JE UIT OM JE  VAKANTIE 
TE  VERRIJKEN EN JE  HORIZON TE 
 VERBREDEN. GA MEE OP PAD EN 
 ONTDEK DE  CULTURELE UITJES VAN 
HET RIJK VAN NIJMEGEN.

COLOFON
•  Deze Museumkrant is een uitgave van 

 Stichting Toerisme & Recreatie Berg en Dal 
en de musea uit het Rijk van  Nijmegen.

•  Copyright beeld & tekst berust bij de 
 deelnemende musea.
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SCAN EN 
LEES MEER 
OVER HET
RIJK VAN NIJMEGEN



muZIEum

Beleef het dagelijks leven of ga op citytrip in 
het pikkedonker
Hoe is het om helemaal niets te kunnen zien? Dat 
 beleef je zelf in de donkerbeleving “Een dag uit het 
 leven van ...” of “Op citytrip met ...”, door te  horen, 
 ruiken en voelen. Je leest het goed, want je ziet 
 helemaal niets. En terwijl jij het dagelijks leven of de 
stad van de liefde ontdekt in het pikkedonker, vertellen 
onze  ervaringsdeskundigen over het leven zonder zicht.

ZIE Nijmegen door een andere bril 
De belevingen van het muZIEum spelen zich niet alleen 
binnen af. Stap in de schoenen van de slechtziende 
gidsen van het muZIEum tijdens Expeditie ribbel route. 
Ervaar het historische stadscentrum vanuit de ogen 
van iemand die niet goed ziet met een speciale virtual-
realitybril.
Wat kom je onderweg allemaal tegen? Hoe vind je de 
weg nu je niet meer zo goed ziet? Welke obstakels zijn 
er en hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?  Ontdek het 
tijdens deze expeditie.

Hoe besteed jij je vrije tijd graag?  
En hoe doe je dat als je niets ziet? 
Vrije tijd, iedereen houdt ervan en iedereen geeft er 
op een andere manier invulling aan. De één sport, de 
 ander leest een boek en wéér een ander schildert. 
Vele  soorten en smaken dus, maar hoe doe je al deze 
 dingen als je blind of slechtziend bent? Je ervaart het 
zelf tijdens één van onze belevingen. 

LAAT JE OGEN OPENEN DOOR ZE EVEN 
TE SLUITEN IN HET MUZIEUM

EEN ONVERGETELIJKE ERVARING 
DIE JE NIET WIL MISSEN!

ONTDEK IN ÉÉN VAN ONZE 
BELEVINGEN HOE HET IS 
OM BLIND OF  SLECHTZIEND 
TE ZIJN. GA OP PAD IN 
HET  PIKKEDONKER OF 
ZIE  NIJMEGEN DOOR EEN 
 ANDERE BRIL. NATUURLIJK 
DOE JE DIT NIET  ALLEEN! 
AAN HET BEGIN VAN JE 
 BELEVING ONTMOET JE 
JOUW  PERSOONLIJKE GIDS.

SPORTEN, REIZEN, GAMEN 
ALS JE NIET GOED ZIET? 
HET KAN ALLEMAAL!
IEDERE MAAND VERTELT 
ÉÉN VAN ONZE ERVARINGS
DESKUNDIGEN JE ONLINE 
MEER OVER EEN HOBBY, 
SPORT OF IETS ANDERS 
WAT DIEGENE GRAAG DOET 
IN ZIJN VRIJE TIJD. 

Je gids is blind of slechtziend en kan dus 
als geen ander  vertellen hoe het leven is 
met weinig tot geen zicht. Ervaar tegen 
 welke  uitdagingen blinden en  slechtzienden 
 aanlopen en hoe zij dit oplossen, maar nóg 
 belangrijker, ontdek vooral wat wél kan!

INFO
Ziekerstraat 6B, Nijmegen
reserveer tickets via: www.muzieum.nl

OPEN
maandag  12.00 - 17.00 uur  
dinsdag t/m zondag  9.30 - 17.00 uur
tijdens schoolvakanties  
dagelijks  9.30 - 17.00 uur

SCAN EN 
LEES MEER 
OVER HET 
MUZIEUM

Foto: Elske Nissen



DE BASTEI

De Bastei vertelt het dynamische verhaal van het 
leven in, om en aan de rivier. Hier raak je letterlijk het 
verleden aan van 2000 jaar bouwen aan de  rivier. In 
ondergrondse gangen beleef je het verhaal van de 
vorige bewoners aan de hand van unieke  Romeinse 
muurresten, middeleeuwse stadskastelen en 
 overblijfselen van de bastei zelf.

Je duikt nog veel verder het verleden in wanneer je 
oog in oog staat met een van onze topstukken: de 
mammoetschedel van Bergharen. Je ziet ook dieren 
en planten die nu leven in Nijmegen en de  Gelderse 
Poort. Zo ontdek je dat er in en rond de stad veel 
meer leeft dan je denkt! 

Naar het Rijk der Fabelen!
De interactie tussen natuur en cultuurhistorie komt 
ook terug in de tijdelijke tentoonstelling Naar het Rijk 
der Fabelen! Dieren spelen namelijk al eeuwenlang 
een grote rol in onze fabels, sprookjes en andere 
verhalen. Van de vos Reynaerde tot meneer de Uil uit 
de Fabeltjeskrant. Deze verhalen zijn sterk  verbonden 
met onze cultuur en langzaamaan zijn de dieren-
karakters ook onze taal binnengeslopen. Iemand die 
snel bang is noemen we een angsthaas. Iemand kan 
zo mak als een lammetje zijn of zo trots als een 
pauw. Voor ons is het duidelijk wat we bedoelen, 
maar wat vinden de dieren daar eigenlijk zelf van?

Hoogste tijd dus om de dieren aan het woord te 
laten! In deze verrassende, multi-zintuigelijke en 
interactieve tentoonstelling leer je bekende dieren-
karakters op een andere manier kennen. In plaats 
van op het eerste gezicht te oordelen moet je nu 
eens je handen, oren en neus gebruiken. Zo blijken 
we nog veel meer van dieren te kunnen leren!

Restaurant Droom!
Wil je nog een lekker hapje of drankje na je        
museum bezoek? Bezoek dan het terras van DROOM! 
de  Bastei op de bovenste verdieping waar je een 
 fantastisch uitzicht hebt over de rivier, de iconische 
Nijmeegse bruggen, de groene Waalkade en hét 
 rivierpark van Nederland. 

IN DE BASTEI KOM JE ALLES TE WETEN OVER DE EEUWENLANGE RELATIE TUSSEN MENS EN 
 RIVIER. ONTDEK HOE NIJMEGEN IS GEVORMD DOOR DE STRATEGISCHE LIGGING AAN DE WAAL.

ONTDEK HET VERHAAL VAN DE RIVIER

PROGRAMMA
•  Vanaf 23 april: Naar het Rijk der Fabelen!
• 30 april t/m 6 mei: programma meivakantie 
•  9 juli t/m 4 september: zomerprogramma
•  Doorlopend:  

Ontdek De Bastei (vaste  tentoonstelling)
•  Doorlopend:  

Willem Waalwachter’s  Zoektocht (buiten 
speurtocht)

INFO
Lange Baan 4, Nijmegen
reserveer tickets via: www.debastei.nl

OPEN
dagelijks van 10.00 - 17.00 uur

SCAN EN 
LEES MEER 
OVER 
DE BASTEI

Wat is er te doen?
De Bastei heeft activiteiten voor jong en 
oud, voor binnen én buiten. Hier, op de 
grens  tussen stad en natuur, combineer je 
 gemakkelijk een museumbezoek met een 
mooie wandeltocht door de Stadswaard. Wil 
je meer weten over het gebouw, de natuur 
in de uiterwaarden of over de verdedigings
werken van Nijmegen? Boek een rondleiding 
of arrangement! Meer informatie hierover 
vind je op debastei.nl. 

ERVAAR DE 
 EEUWENOUDE 
 VERBINDING 
TUSSEN NIJMEGEN 
EN DE WAAL



MUSEUM
HET VALKHOF

De geschiedenis van Nijmegen neemt een  grote 
vlucht  tweeduizend jaar geleden, met de komst van 
de Romeinen. Zij bouwen legerplaatsen en  stedelijke 
nederzettingen op het grondgebied van het  huidige 
Nijmegen vanwege de strategische ligging op  heuvels 
en langs de Waal. De stad ‘Noviomagus’ groeit uit 
tot een van de belangrijkste centra van Romeins 
 Nederland. Vandaag zie je in het straatbeeld niet 
veel meer van dit verleden, maar vondsten uit de 
grond en het water vertellen een verhaal dat de 
tijd  overstijgt. Zo vind je in Museum Het Valkhof 
 Romeinse  schatten als het verzilverde  ruitermasker 
en de  Godenpijler, een erezuil gewijd aan Keizer 
 Tiberius. Op het stads eiland Veur-Lent tref je een 
metershoge replica van het  bekende ruitermasker, 
dat inmiddels een icoon is voor de stad.

Naast het mooiste van Romeins Nederland,  bezit 
Museum Het Valkhof een prachtige verzameling 
oude kunst en een kleurrijke collectie moderne 
en  hedendaagse kunst. Er is veel aandacht voor 
de roemruchte  geschiedenis van Nijmegen met 
de  Valkhofburcht van Karel de Grote, de Gouden 
Eeuw van Gelre in de middeleeuwen en de Vrede 
van  Nijmegen.  Kinderen kunnen in de Romeinen-
werkplaats  ontdekken hoe het leven was in een 
 Romeins  legerkamp, en in het ARCHEOlab help 
je mee met het sorteren en  onderzoeken van 
 archeologische vondsten. Bezoek ook de regel-
matig  wisselende  tentoonstellingen over kunst, 
 geschiedenis en  wetenschap. 

Museum Het Valkhof is gevestigd in een 
 spraakmakend gebouw, een ontwerp van  architect 
Ben van Berkel. Het ligt aan het  historische 
 Valkhofpark in het hart van Nijmegen met  uitzicht 
over de Waal. Goed bereikbaar met openbaar 
 vervoer, gelegen aan diverse fietsroutes en bij de 
 parkeergarage Kelfkensbos, is dit het perfecte 
 startpunt voor een bezoek aan de stad. 

DE SCHATKAMER VAN NIJMEGEN

INFO
Kelfkensbos 59, Nijmegen
T: 024-3608805
E: info@museumhetvalkhof.nl 
Website: museumhetvalkhof.nl

OPEN
Dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur

SCAN EN 
LEES MEER 
OVER MUSEUM 
HET VALKHOF

WIST JE DAT NIJMEGEN 
IN DE ROMEINSE TIJD EEN 
VAN DE  BELANGRIJKSTE 
 STEDEN WAS IN HET 
 HUIDIGE  NEDERLAND? EN 
DAT  NIJMEGEN BARST VAN 
HET WERELD ERFGOED? 
MAAR LIEFST VIJF  PLEKKEN 
IN HET RIJK VAN  NIJMEGEN 
ZIJN AANGEWEZEN ALS 
UNESCO WERELDERFGOED
LOCATIE, EN  DAARVAN IS 
HET  VALKHOF ER EEN. IN 
 MUSEUM HET VALKHOF 
ONTDEK JE DE  SCHATTEN 
UIT HET NIJMEEGSE 
 VERLEDEN. Foto: Flip Franssen Foto: Gert Jan van Rooij



MUSEUMPARK
ORIENTALIS

In Museumpark Orientalis wandel je door een joods 
dorp, beklim je de trap van het paleis van Pontius 
 Pilatus, struin je door de Romeinse straat en  bezoek 
je het Arabisch vissersdorp. Om maar ‘even’ wat 
te noemen. Je beleeft in de openlucht het  heden 
en verleden van het christendom en  andere grote 
wereldreligies. Voor kinderen kan dit een  expeditie 
zijn naar het verleden, voor  anderen is het een 
ontdekkings tocht naar de betekenis van leven. 
Een bezoek aan Museumpark Orientalis zet in  ieder 
 geval aan tot  denken. Over de overeenkomsten en 
 verschillen  tussen  culturen, tradities en religies, 
over mensbeelden en levenslessen én over jezelf 

te  midden van deze wereld. En natuurlijk zijn er 
 verschillende activiteiten die een bezoek extra de 
moeite waard maken.

Museumpark Orientalis ligt in een mooi groen 
 bosgebied. Je wandelt door een park van maar 
liefst 30 hectare. Het unieke park heeft een rijke 
 geschiedenis die meer dan een eeuw terug gaat. 
Hieraan dankt het park haar Rijksmonumenten, 
 bijzondere gebouwen en objecten die het  verhaal 
vertellen van  verschillende religies. Kortom: je 
 ontdekt op een leuke manier wat mensen beweegt, 
toen en nu.

IN MUSEUMPARK  ORIENTALIS 
WAAN JE JE IN EEN  ANDERE 
WERELD. JE ONTDEKT DE 
KLEURRIJKE WERELD VAN 
VERSCHILLENDE RELIGIES EN 
DENKBEELDEN EN JE  GENIET 
VAN DE RUIMTE EN DE 
 BIJZONDERE NATUUR. EEN 
PARK WAAR JE ALS  MODERNE 
PELGRIM LETTERLIJK EN 
 FIGUURLIJK OP ONTDEKKING 
GAAT. MET VERRASSENDE 
ACTIVITEITEN VOOR JONG 
EN OUD.

OP ONTDEKKING ALS EEN MODERNE 
PELGRIM

15 april t/m 6 juni 2022  
VALLEN & OPSTAAN
Vallen en weer opstaan; dat maakt het 
 leven uitdagend. Een unieke  tentoonstelling 
zet ‘vallen & opstaan’ in een nieuw licht, 
aan de hand van (religieuze) symbolen en 
 tekens. Bovendien gaan we letterlijk vallen 
& opstaan met uitdagende activiteiten voor 
 verschillende leeftijden en staan er (kinder)
theater voorstellingen, muziek, wandelingen en 
 lezingen op het programma.

26 juli t/m 11 september 2022   
ONTMOET HEDEN & VERLEDEN IN DE 
ROMEINSE ZOMER
Ruim tweeduizend jaar geleden  streken de 
Romeinen neer in Gelderland. In  Museumpark 
Orientalis is een complete  Romeinse 
 stadstraat te vinden, gebaseerd op een 
 Romeinse straat in Jeruzalem. Hier zijn huizen 
uit de Egyptische, Griekse en Romeinse tijd 
nagebouwd. Deze zomer beleef je de échte 
Romeinse sfeer als de straat tot leven komt 
met activiteiten voor jong en oud.

22 oktober t/m 30 oktober 2022 
ZAAIEN & OOGSTEN
In de herfstvakantie is het tijd om letterlijk en 
figuurlijk te oogsten en natuurlijk te  genieten 
van de opbrengst. Met kookworkshops, 
 wandelingen en verschillende activiteiten.

17 december 2022 t/m 8 januari 2023 
GENIET VAN LICHT & DONKER TIJDENS 
FEEST VAN LICHT
Beleef de unieke sfeer van Feest van Licht, een 
feest voor jong en oud. Met lichtkunst, sfeer-
verlichting, een donkerpad en een deel van de 
grootste collectie kerststallen van Nederland. 
Uitgegroeid tot een ware traditie. 

INFO
Profetenlaan 2, Heilig Landstichting
T: 024-3823110
Kijk voor actuele informatie op de website: 
www.museumparkorientalis.nl

OPEN
Museumpark Orientalis is in 2022 in boven-
staande  periodes   geopend voor individuele 
bezoeken. Voor  groepen is het museumpark 
het hele jaar op aanvraag geopend.

SCAN EN LEES 
MEER OVER 
MUSEUMPARK 
ORIËNTALIS

 ONTDEK OP EEN 
 LEUKE MANIER WAT 
MENSEN BEWEEGT, 
TOEN EN NU.

Foto: Raoul van Meel fotografie



AFRIKA
MUSEUM

Wat is er te zien?
De vaste opstelling ‘Inspirerend Afrika’ laat de 
 veelzijdigheid van het  Afrikaanse  continent zien. 
Je ziet een hedendaags  Afrika met een blik op het 
 verleden en de  toekomst. 

Bij de tentoonstelling ‘Heden van het Slavernij-
verleden’ leer je over actuele erfenissen van slavernij 
en kolonialisme in Nederland. De tentoonstelling laat 
zien hoe slaafgemaakten zich verzetten. Ze kwamen 
in opstand. Soms gebeurde dit openlijk met geweld. 
Soms deden ze dit in het geheim door eigen muziek, 
religies en talen te creëren.

In het Museumpark maak je kennis met de 
 traditionele architectuur van volkeren uit  Ghana, 
Lesotho en Mali. Maar de  binnenkant van deze 
 woonerven is alles behalve  traditioneel.  Kinderen 
worden  spelenderwijs aan het denken gezet over 
thema’s die erg actueel zijn op het Afrikaanse 
 continent. Speel Afrikaanse spellen op het centrale 
ontmoetingsplein en bewandel de nieuwe beelden-
route over de groene heuvels van het Museumpark.

Wat is er te doen? 
De liefhebber van natuur haalt zijn hart op aan 
de prachtige, bosrijke omgeving. Bezoekers van 
het  museum kunnen gratis een fiets lenen na het 
museum bezoek. Trek gekregen na alle  activiteiten? 
Zorg dat je voorafgaand aan je bezoek aan het 
 museum, ook vast een  rijkgevulde picknickmand 
 bestelt met lunch voor het hele  gezelschap!

Elke zondag kun je gratis aansluiten bij  rondleidingen 
en workshops in het museum. Meer  informatie, 
 tickets en deze picknickmand zijn te vinden 
via: www.afrikamuseum.nl. 

EEN BEZOEK AAN HET AFRIKA MUSEUM BETEKENT EEN DIVERS DAGJE UIT VOOR JONG EN 
OUD. IN HET BINNENMUSEUM LEER JE DE VEELZIJDIGHEID VAN HET AFRIKAANSE CONTINENT. 
 BUITEN, IN HET MUSEUMPARK, LOOP JE DOOR TRADITIONELE WOONERVEN EN ONTDEK JE 
WAT HEDENDAAGSE THEMA’S ALS MIGRATIE, IDENTITEIT EN TAAL BETEKENEN. TREK IN IETS 
 LEKKERS? BESTEL EEN PICKNICKMAND EN ZOEK EEN PLEKJE IN HET RUIME EN GROENE PARK. 
NA EEN MUSEUMBEZOEK KUN JE GRATIS EEN FIETS LENEN OM DE PRACHTIGE OMGEVING VAN 
BERG EN DAL TE VERKENNEN. ER IS GENOEG TE ZIEN EN TE DOEN! 

EEN HEERLIJKE DAG IN DE   
BOSRIJKE EN HEUVELACHTIGE 
 OMGEVING BIJ BERG EN DAL

PLANNING TENTOONSTELLINGEN/ 
ACTIVITEITEN DEZE ZOMER 
•  Doorlopend:  

Inspirerend Afrika (tentoonstelling)
•  Tot en met 21 augustus:  

Heden van het Slavernijverleden 
 (tentoonstelling)

•  Vanaf 15 oktober:  
Helende Kracht (tentoonstelling)

•  Doorlopend:  
Religie & Samenleving (tentoonstelling)

•  Vanaf 4 juli:  
Museumgame voor families (activiteit, van 
8 jaar tot 88 jaar)

•  Doorlopend: Museumpark 
•   9 juli t/m 4 september:  

Zomerprogramma workshops

INFO
Postweg 6, Berg en Dal
reserveer tickets via: www.afrikamuseum.nl

OPEN
di t/m vr van 10.00-17.00 uur;
za en zo van 11.00-17.00 uur;
tijdens de landelijke schoolvakanties van
alle regio’s is het museum ook op de
maandag open

SCAN EN LEES 
MEER OVER 
HET AFRIKA 
MUSEUM

Wat is er te doen?
Tijdens het speciale zomer programma bij het 
Afrika Museum, van 9 juli t/m 4  september, 
valt er genoeg te beleven! In het Museum
park zijn verschillende creatieve ateliers 
ingericht waar kids aan de slag  kunnen met 
verschillende technieken en materialen. 

Vanaf juli is er ook een echte Museumgame 
te  spelen. Een museumervaring voor  families 
zoals je die niet eerder tegen bent  gekomen. 
Weten jullie het mysterie te ontrafelen? 
Leer op een andere manier de verhalen bij 
de  collectie kennen, die zeker niet gaat 
 vervelen!

Foto: Studio 38C

Foto: Studio 38C Foto: Studio 38C

Foto: Studio 38C



VRIJHEIDS-
MUSEUM

De rode draad in de vaste expositie is het thema 
‘Vrijheid’. Bekijk vanuit verschillende perspectieven 
de menselijke dilemma’s en onbekende verhalen 
van burgers en soldaten tijdens de oorlog. Er is nooit 
één verhaal. En daarbij komen vragen op als: wat 
zie jíj als je naar de geschiedenis kijkt en hoe zou jíj 
gehandeld hebben? Speciale aandacht is er voor de 
ontwikkelingen in zowel Nederland als Duitsland, in 
samenhang met Europa en de gebeurtenissen op het 
wereldtoneel. 
Het museum dompelt je onder in het Verhaal van 
Oorlog en Vrijheid zonder Grenzen, volop geplaatst in 
de geschiedenis van de 20e eeuw. De vooroorlogse 
geschiedenis én de periode na 1945 zijn belangrijke 
onderdelen van de tentoonstelling. In het museum 
word je ook uitgedaagd om kritisch stil te staan bij de 
actualiteit: vrijheid in het groot, in de wereld van nu, 
maar ook in het klein, in het eigen leven. 

Het Vrijheidsmuseum geeft een nieuwe en 
 boeiende kijk op de geschiedenis, vol  verrassingen, 
inter activiteit en beleving. De vele authentieke 
 voorwerpen, documenten en persoonlijke verhalen 
brengen het verleden heel dichtbij. Ervaar hoe het is 
om in een schuilkelder te zitten, neem plaats bij de 
dynamische maquette over Operatie Market Garden, 
bezoek de dilemmakamers of laat een boodschap 
achter op de krijtwand van het Vrijheidsplein. Kijk 
naar de fascinerende films, zie de  indrukwekkende 
foto’s, ga de interactie aan met het verhaal en 
 beleef de geschiedenis en de actualiteit. Speciaal 
voor  kinderen vanaf 9 jaar hebben we een  Kijkwijzer 
 waarmee je zelf het museum kunt  ontdekken. Je 
hoort, ziet en leest verhalen van allerlei  verschillende 
mensen die tijdens de oorlog leefden. Ga op 
 onderzoek uit en ontdek de verhalen!

BELEEF HET VERHAAL VAN OORLOG EN 
VRIJHEID ZONDER GRENZEN!

INFO
Wylerbaan 4, Groesbeek
Meer informatie en tickets via:  
www.vrijheidsmuseum.nl 

OPEN
Maandag t/m zaterdag:  10.00-17.00 uur
Zon- en feestdagen:  12.00-17.00 uur

SCAN EN 
LEES MEER OVER 
HET  VRIJHEIDS-
MUSEUM

IN HET PRACHTIGE  GROENE 
EN  HEUVELACHTIGE 
 LANDSCHAP VAN 
 GROESBEEK LIGT HET 
 VRIJHEIDSMUSEUM. HET 
MUSEUM LIGT DICHT BIJ 
DUITSLAND EN MIDDEN 
IN HET GEBIED VAN TWEE 
VAN DE  BELANGRIJKSTE 
 OPERATIES AAN HET 
 WESTFRONT TIJDENS 
WO2: MARKET GARDEN 
EN  VERITABLE.  BEIDE 
 OPERATIES HADDEN 
 GROTE GEVOLGEN VOOR 
HET  VERDERE  VERLOOP 
VAN DE OORLOG IN HET 
DUITS NEDERLANDSE 
GRENS GEBIED EN DE 
REST VAN EUROPA. HET 
 VRIJHEIDSMUSEUM VERTELT 
OP DEZE UNIEKE PLEK HET 
VERHAAL VAN OORLOG EN 
VRIJHEID ZONDER GRENZEN 
TOEN EN NU. 

Te zien t/m 2 oktober 2022
 

De Zwarte Driehoek 
Daklozen, sekswerkers, 
 alleenstaande  moeders,  grote 
arme gezinnen, langdurig 
 werklozen. Dit is slechts een 
greep uit de zeer diverse groep 
mensen die tussen 1933 en 
1945 van de nationaal socialisten 
het stempel ‘asociaal’ kreeg. 
De  tentoonstelling ‘De Zwarte 
 Driehoek’ vertelt hun  verhalen, in 
Duitsland en in bezet  Nederland. 
Want ook in Nederland  hebben 
zo’n 2.700  gevangenen in de 
concentratiekampen het label 
‘ asociaal’ gedragen. Nog nooit 
eerder werden hun  verhalen 
 onderzocht en verteld.  Daarnaast 
kregen Nederlandse gezinnen 
die als  ‘asociaal’ beoordeeld 
 werden tijdens en ná de  bezetting 
te  maken met ‘heropvoeding’ 
in geïsoleerde kampen op het 
 platteland. In de expositie wordt 
deze lang verborgen  geschiedenis 
verteld. Persoonlijke  verhalen 
en aangrijpende documenten en 
 objecten worden aangevuld door 
illustraties van Rob Worst.

Foto: Shaded Dome Technologies

Foto: Flip Franssen Foto: Flip Franssen Illustratie: Rob Worst



WO2Oorlog en Vrijheid
in het Rijk van Nijmegen

Belevingswand
Op een grote interactieve wand krijg je een 
impressie van wat er in het Rijk van  Nijmegen 
te zien, te doen en te beleven is op het  gebied 
van WO2. Denk hierbij aan luisterstenen, 
 monumenten, musea, etc. Leer kort iets over grote 
 historische  gebeurtenissen en verken de regio!

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is een historisch, toeristisch en educatief 
informatie punt. Het geeft de bezoekers aan het Rijk van Nijmegen de beste 
 introductie op de verhalen, historisch erfgoed, evenementen en musea die de 
 regio te bieden heeft als het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Je begint je 
 bezoek met een levendige ervaring van wat WO2 betekende voor Nijmegen en 
 omgeving. Boven dien maak je in het Infocentrum WO2 mee hoe de geschiedenis 
levend wordt gehouden op diverse historische plekken. 

Het Mysterie
De strijd om Nijmegen is losgebarsten. De leden 
van de familie Van Noordenburg zijn elkaar uit 
het oog verloren. Zoon Jan zit in een  schuil kelder 
en vraagt jouw hulp om zijn familie te  zoeken. 
Stap in het waargebeurde verhaal van de 
familie Van Noordenburg. In dit mysterie ga je 
op zoek naar aanwijzingen en leer je over de 
 geschiedenis van Nijmegen e/o tijdens Market 
Garden. Kun jij Jan helpen zijn  familie te vinden?  

Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar.  

Experience
In de experience word je meegenomen in de 
WO2-geschiedenis van het Rijk van  Nijmegen 
door middel van historische beelden. Beleef in de 
Experience hoe oorlog ons allemaal raakt.

Hologramvitrine
Uniek in Nijmegen is onze hologramvitrine. Hierin 
worden topstukken over de Tweede Wereld-
oorlog uit verschillende regionale  musea en 
archieven  geprojecteerd in 3D. Denk hierbij aan 
een kinderwagen  gebruikt tijdens de evacuatie 
van de  Betuwe en aan een gesmolten wijnglas 
uit de  etalage van de V&D dat herinnert aan 
het  bombardement van 22 februari 1944. Waar 
nieuwe technologie en geschiedenis elkaar 
 ontmoeten.     

Ridderstraat 27, 6511 TM Nijmegen T 024 - 2200 102
E welkom@infocentrumwo2.nl,  I infocentrumwo2.nl

Het Infocentrum WO2 Nijmegen is iedere dag geopend 
(met uitzondering van 1 januari en 25 december) van 
10.00-17.00 uur, op zon- en feestdagen van  
12.00-17.00 uur. De toegang is gratis. 


