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NIJKERK

Nijkerk - Hoevelaken - Nijkerkerveen

de mooiste plek tussen de Veluwse bossen en
de eeuwenoude Arkemheense polder

Laat Nijkerk u inspireren!
Aan de oevers van het Veluwemeer, in het hart van de weidse polder Arkemheen, ligt
de historische plaats Nijkerk. Samen met de kernen Nijkerkerveen en Hoevelaken maakt
onze gemeente deel uit van de prachtige Gelderse Vallei, geflankeerd door de Veluwe en
de Utrechtse Heuvelrug.
In het afwisselende landschap vindt u alles wat u nodig heeft om heerlijk actief te recreëren of op andere wijze uw tijd aangenaam door te brengen. Of u nu wilt wandelen,
fietsen, gezellig winkelen, uitgaan of actief wilt watersporten: u vindt vele mogelijkheden
in Nijkerk.
Malse grasvlakten afgewisseld door de waterlopen in de polder, stranden en bosranden,
musea, molens en kastelen, rustige natuurgebieden en gezellige stads- en dorpskernen.
Kortom; in Nijkerk en omgeving kunt u uitstekend verblijven zonder u een moment te
vervelen.
Met deze uitgave wil ik u uitnodigen om, geïnspireerd door de prachtige beelden en handige
informatie, Nijkerk en omgeving te verkennen. Trek erop uit en ga eens kijken bij het historische
stoomgemaal Hertog Reijnout, dat al sinds 1883 trots de horizon van de polder domineert.
Maak een fraaie fietstocht rond Hoevelaken en Nijkerkerveen of volg één van de vele mooie
wandelroutes en geniet van de prachtige omgeving. En bezoek daarna een gezellig terrasje of
restaurant en geniet van wat Nijkerk u te bieden heeft.
Ik heet u van harte welkom!
mr. drs. Gerard Renkema
burgemeester

Nijkerk in een prachtig decor!
Ten oosten van Nijkerk liggen de
uitgestrekte Veluwse bossen met
een rijke wildstand zoals herten,
reeën en wilde zwijnen.
Ook de eeuwenoude Arkemheense polder ten westen van Nijkerk is
indrukwekkend.
Dit gebied is ontstaan uit de strijd
tegen het water. Er groeien zeldzame planten en het is een belangrijk broedgebied voor weidevogels.
Vanwege de hoge waterstand
komen hier veel bijzondere vogelsoorten voor. In 2007 is dit gebied
door het Rijk aangewezen als
Nationaal Landschap.

1. Ree

4. Groene Kikker

2. Wezel

5. Buizerd

3. Lepelaar

6. Knobbelzwanen

Ieder seizoen zijn charme!

Bloemenpracht in het voorjaar

Zomerochtend bij Appel

Herfst op Landgoed Ehrental

Buitengebied in de winter

Actief genieten
Wandelen en fietsen door het Nijkerks landschap is genieten van natuur
en cultuurhistorie.
Wandelen over eeuwenoude paden, door de bossen of over de dijk
langs het Veluwemeer is een uitgelezen manier om de omgeving te
verkennen. Steeds meer klompenpaden zorgen voor prachtige routes
door het landschap. Dit zijn in ere herstelde oude weggetjes die waren
verdwenen toen veel land opnieuw verkaveld werd.
Met een beetje geluk ziet u nog net een wezel in z´n hol duiken of blijft
het ijsvogeltje zitten totdat u vlakbij bent.
In de herfst is een wandeling door het Hoevelakense bos een echte aanrader. Als u goed oplet kunt u veel bijzondere paddestoelen ontdekken.
Ook op de fiets door de bossen richting Appel of de andere kant op, de
Arkemheense polder in komt u op de mooiste plekjes.
Zoals het prachtige oude stoomgemaal Hertog Reijnout midden in de
polder.

Fietspad bij het Hoevelakense bos

Vakantie in Nijkerk
Overnachten in één van de fraaie hotels of een gastvrij Bed & Breakfast op de boerderij. Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.
Maar ook een heerlijke vakantie met de tent of caravan op één van de campings in deze prachtige omgeving is genieten van een hoog gehalte.
En voor het echte plattelandsgevoel is ‘kamperen bij de boer’ een mogelijkheid voor iedereen die er écht even tussenuit wil.

1. Hotel ‘Ampt van Nijkerk’
2. Boerderijcamping ‘De Spochthoorn’
3. Boerderijcamping ‘De Maaneschijn’

Watersport
Wat minder bekend zijn de watersportmogelijkheden bij Nijkerk.
Aan de rand van het Nijkerkernauw
aan het begin van de Arkervaart ligt de
prachtige jachthaven.
Op het Nijkerkernauw is zelfs voor de
liefhebbers van waterskiën een baan
uitgezet.
Ook een bezoek met de boot aan Nijkerk is mogelijk. Even door de Arkersluis,
onder de brug door en u kunt aanmeren
in de haven vlakbij het centrum.

Jachthaven ‘De Zuidwal

Rijke Historie
Nijkerk is een stad met een rijke
historie.
De stad bloeide in de 18e eeuw en
leefde van tabaksteelt, handel, en
glasblazerijen en was in 1795 de
grootste stad van de Veluwe. In die
tijd zijn veel mooie herenhuizen
gebouwd in het huidige centrum.

1. ‘De Brink’ in Nijkerk
2. Stoomgemaal ‘Hertog Reijnout’
3. ‘De Salentein’ Nijkerk
4. ‘De Grote Kerk’ in Nijkerk
5. Molen ‘de Hoop’ bij Appel

De gemeente Nijkerk telt op dit moment 110 rijksmonumenten en 201
gemeentelijke monumenten.
In het museum Oud Nijkerk krijgt u
een beeld van de geschiedenis van
Nijkerk. Het is zeer de moeite waard
hier een kijkje te nemen.

Wonen
Een appartement in de binnenstad, een nieuwbouwwoning in Corlaer of heerlijk landelijk wonen in de buurt van Nijkerkerveen of Hoevelaken. Het is goed toeven in onze gemeente.
Met een treinstation in Nijkerk en in 2001 ook in Hoevelaken is de bereikbaarheid ideaal.
Gezellige winkelcentra en vele onderwijsmogelijkheden zorgen voor comfortabel wonen in het
centrum van het land.

1. Spelende kinderen in Corlaer
2. Appartementen aan de Vetkamp in Nijkerk
3. Uitzicht op het park
4. Corlaer College
5. Wijk ‘Corlaer’

Werken
De uitstekende bereikbaarheid van Nijkerk draagt bij aan een zeer actief bedrijfsleven.
Het is zelfs door de binnenvaart over het water te bereiken.
Diverse distributiecentra en transportondernemingen hebben zich hier gevestigd en steeds
meer (internationale) bedrijven weten dat ze welkom zijn in Nijkerk.
De afgelopen jaren is de werkgelegenheid explosief gestegen.

1. Industrieterrein ‘Overhorst’ vanaf de A1
2. Industrieterrein ‘Watergoor’ vanaf de A28
3. Opening tweede afrit Nijkerk-Zuid
4. Industrieterrein in Hoevelaken vanaf 2010 per spoor te bereiken
5. Industrieterrein Nijkerk

Kunst en cultuur
Nijkerkers zijn bevlogen beoefenaars van kunst en cultuur. Dat wordt ook nog eens
gestimuleerd door creativiteitscentrum ‘De Brink’ waar vele cursussen georganiseerd
worden.
Kunstcentrum Collage in Hoevelaken richt zich uitsluitend op activiteitein in de
sector Beeldende Kunst. Deze specialisatie maakt het mogelijk een breed scala aan
cursussen aan te bieden op het gebied van tekenen, aquarelleren, olieverfschilderen,
acrylschilderen, beeldhouwen, boetseren en keramiek.
Zo zijn veel mensen actief op het gebied van schilderen en beeldhouwen.
Ook is Nijkerk een galerie rijk waar regelmatig exposities van gerenommeerde
kunstenaars te bewonderen zijn.
Polder Arkemheen bij Nijkerk (scraperboard) van Drago Pečenica

Demonstratie van beeldend kuntenaar Arrie Huijgen

1. Cabaret in ‘De Havenaer’
2. Dansspektakel op het ‘Plein’
3. Folklore op Boerenmaandag
4. Traditioneel oogsten bij Appel

Altijd wat te beleven
In de zomermaanden zijn er vrijwel iedere zaterdag activiteiten in
het centrum van Nijkerk.
Deze terugkerende evenementen, op ‘Het Plein’ in het centrum,
trekken veel bezoekers.
Eén van de hoogtepunten is de Boerenmaandag, voorheen een grote
jaarlijkse veemarkt en nu een spektakel met oude ambachten, een
agrarische mechanisatieshow, een veekeuring etc.
Bij vorst in de winter, als er geschaatst kan worden, is het één groot
winterfeest op het Nijkerkernauw. Men komt dan van heinde en ver
om op deze uitgestrekte ijsvlakte met het hele gezin ijsplezier te
beleven of bij aanhoudende vorst een prachtige tocht te schaatsen
over het Veluwemeer.

1. Schaatsplezier op het Nijkerkernauw

4. Sportmarathon in de hele stad

2. Slipjacht bij Hoevelaken

5. Dansspektakel op het Plein

3. Sleepbootdagen in de haven

6. Boerenmaandag

Heerlijk uit eten of een gezellig avondje stappen in de stad. In de zomer op de gezellige terrasjes in de binnenstad of in één van de uitstekende
restaurants die Nijkerk rijk is. Voor elk wat wils.
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