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Struinbulletin
Struinen door polder en over de
stuwwal van Beek naar Ubbergen.
Door Frans Sijben Nijmegen

Deze struinroute
Het Startpunt
Het startpunt ligt bij het Centraal Station van Nijmegen.
Hoe bereikt u het startpunt?
Openbaar vervoer
Neem de trein naar Centraal Station Nijmegen. Of met de bus naar Centraal Station Nijmegen.
Eigen vervoer:
Bedenk dat parkeren in het Centrum van Nijmegen moeilijk is. U kunt daarom beter met het openbaar
vervoer naar station Nijmegen.
De lengte van de wandeling:
De totale lengte is 19 kilometer.

De route
Van Centraal Station Nijmegen naar voetveer Persingen (afstand: 6 kilometer)
Met de rug naar het station van Nijmegen ziet u het plein met de trappen voor u. Verderop rechts staat
bij hotel Mercurius het standbeeld van keizer Karel op zijn paard. Ga naar links: langs het station naar
het plein met bushaltes. Loop verder rechtdoor: u steekt het plein tussen de bushokjes door over. Aan
de overkant gaat u naar rechts. U komt bij een kruising; ga naar links. U loopt over het trottoir door de
Stieltjesstraat: u passeert het politiebureau (linkerkant van de weg). Loop de straat helemaal uit tot op
de T-splitsing met de Kronenburgsingel. Steek deze singel over. Steek aan de overkant het fietspad
over en loop een paar meter rechtdoor. U komt op een T-splitsing in het Kronenburgpark. Ga naar
rechts en 5 meter verder op de 3-sprong linksaf: omlaag. Op de volgende 3-sprong gaat u rechtdoor:
om de vijver heen. Op de T-splitsing voor de toren gaat u naar links. Enige meters voor de volgende
toren gaat u over het bruggetje naar links. Ga op de 3-sprong rechtsaf: langs vijver en fontein. Op de
4-sprong in het park gaat u naar links. Dan komt er een veelsprong: ga hier naar rechts. U komt uit bij
de Lange Heselstraat met het Joris Ivensplein aan de overkant. Steek de straat over naar het plein.
Ga aan de overkant over het voetpad naar links. Steek de dwarsweg over met het zebrapad. Aan de
overkant gaat u rechtsaf: over de stoep van de Nieuwe Markt. Loop de straat helemaal uit en maak
met de weg de bocht naar rechts. Ga even naar links: tot bij de waal. Loop nu met de Waal aan uw
linkerkant verder over het voetpad op de Waalkade. Maak bijna bij de Waalbrug met het voetpad de
bocht naar rechts. Tegenover het Casino maakt u de bocht naar links. Enige meters verder gaat u
rechtdoor verder via de klinkerweg tussen het haventje en de kademuur. Loop in de richting van de
Waalbrug. Aan het einde van de klinkerweg ziet u aan uw rechterkant in het talud omhooggaande
trappen. Ga voor die trappen rechtdoor verder over het smalle langs het talud. Daarmee loopt u onder
de Waalbrug door. Het pad komt uit op een T-splitsing: ga rechtsaf: de trappen omhoog.
Bovengekomen gaat u linksaf: Ubbergse Veldweg.
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Tegenover huisnummer 80 gaat u op de 3-sprong naar links: Ooijsedijk. U passeert aan uw
rechterkant het Hollands Duits gemaal. Daarachter slaat u de 1e zijweg in naar rechts: Dijkgraaf van
Wijckweg. Volg deze weg rechtdoorgaand. Ga het bruggetje over. U komt langs het bord Einde
bebouwde kom Nijmegen. U loopt nu over een asfaltweg tussen een sloot (rechterkant) en een
bomenrij met weilanden (linkerkant). Maak met de asfaltweg de bocht naar links. Dan komt een lange
flauwe bocht naar rechts. Voor de volgende bocht naar links gaat u naar rechts: naar het voetveer van
Persingen.
Wilt u eerst nog een kijkje nemen bij het kerkje van Persingen: maak dan met de asfaltweg de bocht
naar links. Ga op de 4-sprong naar rechts: Persingensestraat. Na uw bezoek aan het dorpje
Persingen loopt u weer terug naar het voetveer.
Van Voetveer Persingen naar Hotel Spijker Beek(afstand: 3 kilometer)
Ga met het voetveer de sloot over. Is het voetveer aan de overzijde? U moet het dan met het
draaiwiel naar u toe halen. Aan de overkant gaat het graspad naar links (hou de sloot aan uw
linkerkant). Ga verderop over het
bruggetje. Maak daarachter de
bocht naar rechts. Volg dit graspad
met een sloot aan uw rechterkant.
Op het einde komt het pad na een
scherpe bocht naar links. Ga door
het klapdeurtje tot aan de bocht van
een asfaltweg. Ga hier rechtsaf:
naar de witte voetgangersbrug.
Steek met de brug de rijksweg over.
Ga aan de overkant door het
klapdeurtje het bronnenbos in. Ga
trappen af en volg het paadje. Ga
op de 3-sprong linksaf: loop naar
het knuppelpaadje. Loop tussen het
moeras ga over weer een
knuppelpaadje. Verderop gaat u op
de 3-sprong linksaf: bruggetje,
trappen en dan bospaadje. Op Tsplitsing linksaf: via de pad loopt u
tot aan het witte huis. Volg de klinkerstraat vanaf huisnummer 36. Eind van de straat rechtsaf. U komt
aan een asfaltweg op de grens van Ubbergen met Beek.
Steek de weg over. Aan de overkant gaat u naar links. Ongeveer 10 meter verder slaat u rechtsaf een
bospad in: u betreedt gebied van het Gelders Landschap. Iets verderop gaat u met een poortje het
gebied in. Volg dan het omhooglopend bospaadje. Op de 3-sprong voor het weiland gaat u naar links:
een opklimmend paadje tussen de houten hekjes door. Boven loopt het pad onder de boomtakken
door. BUKKEN: stoot niet uw hoofd tegen laaghangende takken.
Op de T-splitsing gaat u naar links: omlaag. Vijf meter verder slaat u rechtsaf het veldpaadje in: u klimt
omhoog tussen de weilanden. Ga weer tussen de houten hekjes verder. Maak de bocht naar rechts
en een bocht naar links. Ga op de 3-sprong rechtdoor: volg het pad tussen de velden. Ga op de Tsplitsing naar rechts. Meteen daarna (ongeveer 5 meter) gaat u linksaf: de trappen omhoog. Maak de
bocht naar links en loop langs de picknickplaats / rustweide (links van het pad). Maak met het pad de
bocht naar rechts. Ga op de 3-sprong rechtdoor en volg het pad tussen de weilanden. Op de volgende
3-sprong gaat u (bij het einde van het weiland) verder rechtdoor: tot aan de klinkerweg.
Tegenover huisnummer 38 gaat u naar links: de klinkerstraat omlaag. Sla de 1e weg in naar rechts:
een eenrichtingverkeerweg. Volg de weg bergafwaarts. Voorbij huisnummer 9 gaat in de bocht van de
asfaltweg naar rechts: de trappen af langs het bordje van het Gelders Landschap. Ga beneden op de
3-sprong rechtdoor. Maak de bocht naar rechts om de vijver. Klim met het pad omhoog. Tegenover
het bordje Gelders Landschap gaat u boven op het plateau naar links: tussen de houten paaltjes door
de opening in de aarden wal. Steek de open vlakte recht over. Aan uw linkerkant ligt de begraafplaats
aan uw rechterkant staat een heg. Aan het einde van het pad gaat u langs het witte huis rechtdoor
verder.
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U loop door de straat ‘De Geest’ en passeert het patronaat (huis aan uw rechterkant). Maak de hoek
naar links en naar rechts. Ga vervolgens de Kerkberg omlaag: passeer aan de rechterkant de grote
kerk. Ga op de T-splitsing linksaf: kerkberg. Beneden steekt u de grote rijksstraatweg over. Aan de
overkant gaat u over het trottoir van de Rijksstraatweg naar rechts. U passeert aan uw linkerkant Hotel
Spijker: een moment voor rust, drankje en hapje.
Van Hotel Spijker naar de Klokkenberg Nijmegen (afstand: 5 kilometer)
Vervolgens slaat u de 1e zijweg in naar rechts: Nieuwe Holleweg. U klimt langs het beekje in het
trottoir omhoog. Boven gaat u op de 4-sprong naar links: van der Veurweg omhoog. Maak met de weg
de bocht naar rechts. Op de 3-sprong bij huisnummer 10 houdt u rechts aan. De klinkerweg gaat in
een asfaltweg over: hier verandert de van der Veurweg in de Bosweg. Na een klim gaat u tegenover
huisnummer 11 op de Bosweg het trappenpad omlaag
Oppassen: de trappen zijn vaak glad. Tussen de heggen daalt u af. Beneden maakt u de bocht naar
rechts: langs een kikkerpoel. Op de T-splitsing met de Elzenweg gaat u linksaf. Let op: aan uw
linkerkant komt een wasplaats uit vroegere eeuwen.
Op de T-splitsing gaat u naar links: de Nieuwe Holleweg omhoog. Meteen daarna gaat u op de 3sprong naar rechts: de Oude Holleweg omhoog. Deze maakt een flinke klim met een hekwerk aan uw
rechterkant. In de bocht naar links gaat u langs de poort van Sanatorium Kalorama rechtdoor verder:
over de bosweg Maak op de 3-sprong voor het huis met het hekwerk de hoek naar rechts: u loopt
tussen de paaltjes door een bospaadje op. U komt langs de kabouterboom (linkerkant van het pad).
Na de bocht naar rechts gaat u linksaf: de trappen omhoog. U loopt nu door een statige
beukenlaan.Op de T-splitsing met de bank gaat u naar links. Op de volgende T-splitsing: naar rechts.
Meteen daarna gaat u op de 3-sprong naar rechts: het pad omlaag. Voor het weiland maakt u met het
pad de bocht naar links: bij de bank. Volg dit bospad tussen bosrand (links) en weiland (rechts). Op de
3-sprong met de bank: rechtdoor. De wei ligt nog steeds aan uw rechterkant. Na een bank in de
bosrand gaat u tussen houten hekken door.
Er komt een picknickplaats aan uw linkerkant. Daarnaast ligt een 3-sprong: ga hier rechtdoor. U volgt
nog steeds het bospad tussen bosrand (links) en weiland (rechts). Maak met het pad de bocht naar
rechts. Op de 3-sprong met de bank en de 3-stammige eik: naar links. Op de schuine 4-sprong:
rechtdoor langs de zijkant van het witte huis. Ga de trappen op en volg het pad langs het weiland. Ga
op de 3-sprong na een zitbank naar links: ga iets verderop tussen de houten hekken door. Op de 4sprong: rechtdoor. Aan de overkant houdt u op de Y-sprong rechts aan: een steil omhoogklimmend
bospad op de roodwitte route. Maak boven de bocht naar links door het bos. Op de 3-sprong
rechtdoor:langs de witte poort van het Gelders Landschap. U komt uit op een asfaltweg: steek deze
over. Ga aan overkant rechtsaf: omlaag met het hekwerk (aan uw linkerkant). In de afdaling gaat u
tegenover de witte poort (aan de rechterkant) naar links: tussen de paaltjes de Dennenlaan in. Dit is
een grindweg die omhoog loopt. Boven op het plateau komt een 3-sprong: ga rechtdoor. Links ziet u
de bebouwing van de Sint Maartenskliniek een revalidatiecentrum. Op de 5-sprong van wegen:
rechtdoor langs de roodwitte paaltjes. U loopt nu over een asfaltpad. Beneden komt het pad uit op een
klinkerweg. Steek deze over. Aan de overkant gaat u naar rechts: door de Ubbergseveldweg (dit is de
2e weg van rechts:omhooglopend). Maak voor de witte huizen de bocht naar links. Bij het einde van
het groene hekwerk (aan uw rechterkant) gaat u ook naar rechts: Wilgenlaan. Dit is een zandpad door
een bomenlaan. Aan uw linkerkant ligt het terrein van de Kopse Hof.
Lange tijd was onduidelijk wat de bouwresten uit de Romeinse overheersingstijd op het Kops Plateau
voorstelden. Opgravingen hebben vanaf 1986 door de vakgroep Klassieken/archeologie van de Universiteit
Nijmegen zekerheid gebracht. Op het plateau hebben tussen 14 voor en 70 na Christus verschillende
Romeinse legerkampen gelegen. Deze kampen lagen naast het immense garnizoens-legerkamp dat in
dezelfde periode lag op de Hunerberg. De opstand van de Bataven in 70 na Christus heeft een eind gemaakt
aan legerkampen en de stad Nijmegen: de Civitas Batavorum gelegen op Valkhof en langs de Waal. De
opgravingen op het Kops Plateau hebben een langdurig misverstand opgelost: dat hier namelijk de
nederzetting van de Bataven gelegen zou hebben. Dit is dus niet zo: het was uitsluitend romeins militair
gebied.
Bezoek het VALKHOF-museum in het centrum van Nijmegen voor een goed inzicht in de Romeinse
ontwikkeling van de stad Nijmegen.
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Maak met het pad de bocht naar links: om het weiland heen. Aan uw rechterkant heeft u goed uitzicht
over de polders: u staat hier namelijk op de rand van stuwwal. Ga door de houten klapdeur het gebied
van de Kopse Hof in. Op de T-splitsing: rechtsaf over de zandweg. Negeer alle paden die van links
komen. Volg rechtsaanhoudend de zandweg totdat u opnieuw via een klapdeur het terrein uitgaat.
Maak daarna met het pad de bocht naar links. Volg het pad langs het hekwerk aan uw linkerkant. Het
pad komt uit op een asfaltweg: de Kopseweg. Volg deze rechtsaf. Ga op de 4-sprong linksaf: Kopse
Weg. Hou op de Y-sprong rechts aan: u loopt langs een scholencomplex. U komt uit op een T-splitsing
met een verkeersweg: Ubbergse Veldweg. Ga rechtsaf: over het voetpad. Aan uw rechterkant komt
het gebouw van de Klokkenberg. U komt op een 4-sprong met de Beekmandalseweg.
Van Klokkenberg terug naar Centraal Station Nijmegen (afstand: 4,5 kilometer)
Ga op de 4-sprong naar rechts: de Beekmandalseweg omlaag. Loop aan de rechterkant van de weg.
Benedengekomen gaat u op de T-splitsing naar links: over het voetpad. U passeert het Studiehuis van
Sint Vincentius á Paulo. Op de 3-sprong gaat u rechtdoor verder: nog altijd door de Ubbergseweg. U
loopt tussen de paaltjes door. Verderop gaat u op de 3-sprong met een bocht naar rechts. U steekt
met het fietspad de Rijksweg over. Aan de overkant gaat u rechtdoor verder door de Ubbergse
Veldweg. Maak meteen daarna met de weg de bocht naar links.
Loop aan de linkerkant van de Ubbergse weg tot aan de huizen. Loop voorbij het eerste huizenblok.
Sla na huisnummer 90 de 1e zijstraat in naar links: de Oude Ubbergseweg. Loop deze helemaal af in
de richting van de omhooggaande trappen. Ga voor de trappen rechtsaf. Maak de scherpe draai naar
links en klim met het pad verder omhoog. Boven gaat u op de T-splitsing voor het metalen hek
rechtsaf. Volg dit pad verder rechtdoorgaand tot aan het einde. U staat nu voor een drukke
verkeersweg die in verschillende baanvakken auto’s naar de Brug over de Waal brengt.
Met de voetgangerslichten steekt u rechtdoorgaand deze drukke weg over. In minstens 4
tussenstappen bereikt u de overkant. Steek het fietspad over. Ga rechtdoor: de trappen omhoog naar
het Hunnerpark. Ga boven tussen de muurtjes naar rechts: over een grindpad in het park. Op de 3sprong: linksaf. Op de 4-sprong: rechtsaf. Op de T-splitsing: linksaf. Op de 4-sprong: rechtdoor onder
de brug door in het Hunnerpark.
Op de T-splitsing: linksaf. Aan uw linkerkant doemt het Valkhofmuseum op. Tegenover de ingang van
het museum gaat u rechtsaf: over het plein langs het hekwerk. Iets voorbij de schuine zuil gaat u
rechtsaf: de brug over naar het Valkhof.
Op de 5-sprong: rechtdoor langs de rune
van de St. Barbarakapel. Op de volgende
3-sprong: linksaf. Loop rechtdoor verder
langs de St. Nicolaas kapel. Op de 4sprong daarna gaat u rechtdoor: links van
het hek daalt u de trappen af.
Op een plateau gaat u rechtsaf verder
trappen af. Op het volgende plateau:
linksaf trappen af. U loopt onder een boog
door. Ga hier rechtdoor en steek de straat
over. Aan de overkant gaat u de trappen
op. Boven gaat u rechtsaf: straat in. Volg
de bocht naar links voor het Holland
Casino. Ga verderop de 1e straat in naar
links: de Ottengas omhoog. Op de 4sprong: rechtsaf door de Muchterstraat.
Verderop gaat de straat over in
omlaaggaande trappen: ga deze omlaag. Op de T-sprong rechtsaf: door de Grotestraat. Op de
volgende 4-sprong: linksaf door de Nonnenstraat.
Op de rotonde gaat u linksaf: Smidstraat in. Tegenover huisnummer 24 gaat u rechtsaf: ga twee keer
een aantal trappen omhoog. Ga op het plateautje naar rechts: u gaat 3 keer enkele trappen omhoog.
Boven komt u op het plein bij de grote Sint Stevenskerk. Ga linksaf: door het straatje voor de kerk.
Voor de trappen gaat u naar rechts: maak een bocht met de kerk. Ga rechtsaf: door het Sint
Stevenskerkhof. Ga tussen trappen en ingang van de kerk rechtdoor verder. Aan het eind van het
plein gaat u in de linkerhoek de trappen af: Zuiderkerktrappen.
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Na de 2e serie trappen gaat u beneden rechtdoor verder langs boom en banken: u loopt de Lange
Hezelstraat in. Na huisnummer 19 slaat u linksaf: de Hessenberg. Dit smalle weggetje loopt u uit. Op
de T-splitsing Linksaf: door de Pijkestraat. U komt bij een dwarsweg. Steek deze over. Aan de
overkant gaat u linksaf. Meteen gaat u rechtsaf: met trappen klimt u weer naar het Kronenburger Park.
Bovengekomen op de T-splitsing met een asfaltpad: linksaf. Het is een stijgend pad door het park.Op
de 4-sprong: rechtsaf. Volg het pad langs het dierenparkje. Ga 2 keer op een 3-sprong rechtdoor. Op
de T-splitsing in het park: rechtsaf. Op de 5-sprong: schuin linksaf omlaag. U staat voor het fietspad
en de daar achterliggende Kronenburgsingel. Steek deze over. Ga aan de overkant naar links: verder
over het voetpad. Sla de 1e zijweg in naar rechts: Vredestraat. Op de T-splitsing gaat u linksaf:
Stieltjesweg. Enige meters verder en u bent weer bij het busstation en NS-Centraal Station van
Nijmegen.

Meld routeveranderingen aan andere lezers
Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van)
opgetreden routewijzigingen of voor schade van welke aard dan ook ten
gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op bovenstaande
informatie

BEFCO 2014
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Routekaart: Nijmegen via polder naar Beek en over Stuwwal naar Ubbergen

Vragen of reacties?
Zend uw reactie naar het STRUINBULLETIN!
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?
Open de website STRUINBULLETIN op adres:

http://home.kpn.nl/ms30ms10
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