
Bordjeswandeling Megen. 
 
Startpunt: Optioneel startpunt: Plein Acropolis 
Broeder Everardusplein 1 
5366BE Megen 
De historische stadswandeling heeft geen vaste route of begin- of eindpunt. Start de 
wandeling bijvoorbeeld op het plein voor Acropolis, het gemeenschapshuis (Broeder 
Everardusplein 1, 5366 BE Megen).  
 
Beschrijving vanaf dit Broeder Everardusplein: 
Dit plein heette vroeger de Latijnse Area. Het was een Latijnse school van de 
Franciscanen in het tegenovergelegen klooster. Met de rug naar het pand sla je 
direct rechtsaf de Wilhelminastraat in; aan je linkerhand zie je het bloemenwinkeltje 
In de Roos. Aan het eind van de straat ga je rechtsaf de Dr. Baptiststraat in. 
 
Bij de dijk aangekomen keer je terug naar het stadje via de Kloosterstraat. Als je 
eerst even naar links kijkt, zie je de zgn. 'Lulboom' met bankjes, waar veel gebruik 
van wordt gemaakt om de dagelijkse gang van zaken in Megen te bespreken. Voor 
de boom zijn onlangs twee kanonnen geplaatst, om het stadje te kunnen 
beschermen... Vlakbij de eeuwenoude lindenboom staat het beeldje “Verwachting” 
van Jac van Someren. 
 
Terug naar de historische kern dus via de Kloosterstraat, met aan je rechterhand 
de Koolmarkt. Daar bevindt zich ook het standbeeld van Dr. Baptist, de 
kwartjesdokter, een legendarisch arts. Na Kloosterstraat 8 vind je aan je linkerhand 
de Patersgas, deze leidt langs de muur van het klooster naar de Maasdijk. Op 
Kloosterstraat 6 bevindt zich het Klooster van de Franciscanen met hun prachtige 
tuin De Hof van Lof, waar alle bloemen en planten een liturgische betekenis hebben. 
Als je geluk hebt is de tuin geopend, deze is zeker de moeite van het bekijken waard. 
Ook de Paterskerk is vaak geopend.  
 
Op de hoek van de Kloosterstraat/Torenstraat aangekomen sla je eerst linksaf 
richting de Gevangentoren; dit was vroeger een van de toegangspoorten tot het 
stadje; bij de Maasdijk keer je terug; net naast de toren staat nog een beeldje van 
Jac van Someren, een ode aan de Megense middenstand. Aan je linkerhand zie je 
het restaurant De Poort van Megen; je volgt de Torenstraat tot aan het Graaf de 
Brimeuplein aan je linkerhand, waar zich het standbeeld bevindt van Charles de 
Brimeu, ridder van het Gulden Vlies. 
 
Je gaat linksaf naar de Willem Kippstraat, daar waar de keinderkupkes ophouden 
keer je terug op je schreden en vervolgt de Torenstraat richting de Verlengde 
Torenstraat. Aan je linkerhand de Schoolstraat, waar zich aan de rechterkant drie 
panden bevinden met ook weer hun eigen verhaal. Als je hier even zou doorlopen 
kom je bij het klooster van de Clarissen, maar wij keren terug naar de kruising 
Schoolstraat/Torenstraat en je bevindt je nu in de Verlengde Torenstraat. 
 
Bij de (Maas)dijk aangekomen ga je even rechtsaf richting het Schouwke, vroeger 
een steenfabriek; via de steeg net voor het pand, de Dwarsstraat, keer je weer terug 
in de Dr. Baptiststraat; je gaat rechtsaf en kunt de huizen bekijken die je aan het 
begin van deze route hebt overgeslagen. Je loopt hierbij ook langs het Megens 



Winkeltje. Je gaat linksaf de Torenstraat in, aan je linkerhand bevindt zich restaurant 
Titus, dat onlangs is geopend in het oude pand van restaurant Den Uiver. Je gaat 
weer linksaf de Kloosterstraat in en even verderop ben je weer teruggekeerd bij het 
terras van Acropolis. 
 
Even daarvoor is er de gelegenheid om de Broeder Everarduskapel te bezoeken, de 
kapel van Het Heilig Bruurke, een waar toevluchtsoord voor heel veel mensen. 
 
Mocht je nog geen genoeg hebben gekregen van deze wandeling, dan kun je op het 
Wandelpad op de Maasdijk (toegankelijk vanaf de Dr. Baptiststraat) genieten van 
een prachtig uitzicht over de Maas. 


