Over – bruggen – Nijmegen
Wandelroute van ongeveer 13 km
van Nijmegen Dukenburg tot het Labyrint op de Waalkade
Vanaf ongeveer 200 m van station Dukenburg tot aan de Weurtse sluis (is bijna halfweg) is het een
wandeling in het groen en nagenoeg autovrij, daarna is het langs wegen met fraai zicht op het
Rivierpark Nijmegen.
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De route begint bij het busstation
Nijmegen Dukenburg (t.h.v. reclamezuil
met rondom bank),
van daaruit door de passage van het
Winkelcentrum Dukenburg (is vanaf de zuil
in oostelijke richting via het zebrapad de
weg oversteken, brede trap of hellingbaan
op tussen gebouwen door, oostelijk en
voorbij de bebouwing links naar beneden
hellingbaan of trap),
rechts weg oversteken en rechts van
grasveld in oostelijke richting verder,
na ongeveer 80 m linksaf via de Teersdijk
(daarna enkele wegen oversteken)
naar het Maas-Waalkanaal
(Westkanaaldijk),
linksaf en onder bruggen door zo dicht
mogelijk langs de waterkant blijvend
t.h.v. Lindenhoutseweg (tafels en bankjes)
voetpad over dijk volgen,
waar afrastering begint ga rechts - links
over kade tot iets na het bord met
opschrift 'autoafzetplaats sluiscomplex
Weurt', dit is waar links de bosschage
eindigt, ga hier linksaf naar de
Westkanaaldijk, daar rechtsaf,
rechtsaf over de brug, blijf rechts lopen
(Industrieweg), voetpad volgen naar
beneden,

info@hetzesdegeluk.nl

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

onderaan linksaf onder de brug door (*),
bij verkeerslichten linksaf via de
Weurtseweg,
voor de Oversteek links een 'plein' voor de
Vasim oversteken, trap omhoog en
rechtsvoor naar het 20 Septemberplein
(dat ligt onder de Oversteek), beklimmen
van de trappen,
de brug over, aan de overzijde van de
Waal rechts de trap naar beneden (**) en
rechtdoor de Oosterhoutsedijk
onder spoorbrug en Snelbinder door de
weg vervolgen,
rechtsaf via de Lentloper over de
Spiegelwaal, linksaf,
voor de Waalbrug linksaf hellingbaan of
trap, rechtsaf richting Nijmegen Centrum
aan overzijde rechtdoor naar Hunnerpark,
vlak voor de C.A.P. Ivensbank rechtsaf
onder brug van Belvedère door, rechtdoor
met aan linkerhand museum Het Valkhof
aan het Kelfkensbos (plein),
rechtsaf over Valkhofbrug, het Valkhof kun
je rechtsom rondlopen of linksaf en via
'uitrit' of smalle trap verlaten,
rechtsaf via Veerpoorttrappen (of lift links
ervan) naar de Waalkade,
linksaf tot aan het Labyrint.
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Bij Het Labyrint eindigt de route en zet de tocht in het leven zich voort.
(Naar station: loop tot aan de Snelbinder (spoorbrug) en ga de trap op,
Nijmegen Centraal: linksaf en voorbij het politiebureau (blauwe gebouw) rechtsaf, voorbij
Doornroosje, zie bus- en treinstation.
Nijmegen Lent: rechtsaf via de Snelbinder de Waal over.)
*Alternatieve route zonder trappen
8* = onderaan rechtsaf de Koopvaardijweg,
bij verkeerslichten de Verlengde Energieweg oversteken en linksaf,
bij rotonde rechtdoor, De Oversteek...
11** = overzijde van de Waal rechtdoor, weg maakt een flauwe bocht naar rechts,
voorbij bushalte, ongeveer 100 m voor groene brug rechtsaf smalle weg tussen betonpaaltjes (en
rood-wit gemarkeerd paaltje in het midden) (t.h.v. zijweg staat straatnaambord, Zaligestraat) uitlopen
tot aan de Oosterhoutsedijk, linksaf...

Variaties:
Start station Nijmegen Lent
ga in zuidelijke richting, steek via Snelbinder de Waal over,
ter hoogte van de Hezelpoort links de trap af, linksaf onder de poort door,
na Waalhaven rechtsaf Waalbandijk,
voorbij flauwe bocht naar links, rechtsaf Winselingseweg,
linksaf 20 Septemberplein, neem de trap naar de Oversteek (zie verder hierboven punt 11.)
Start station Nijmegen Goffert
loop in noordelijke richting en steek de twee rijbanen van de Graafseweg over, aan overzijde meteen
linksaf het Vedelpad,
1. aan het einde rechts- , links- en rechtsaf Oostkanaaldijk of
2. na enkele meters rechtsaf en meteen linksaf de Serenadestraat tot aan het Maas-Waalkanaal,
rechtsaf Oostkanaaldijk,
aan het eind buigt de weg naar rechts, dit is de Dorpsstraat,
aan het einde pad tussen groen, linksaf Neerbosscheweg, de brug over het kanaal,
overzijde links trap naar beneden en links naar Westkanaaldijk (alternatief voor trap: verder onderaan
de brug buigt het pad naar links, vervolgens linksaf Kees Pellenaarspad, flauwe bocht naar links
Westkanaaldijk) (zie verder hierboven bij punt 4 – 5.).
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Start bij één van de bruggen over het Maas-Waalkanaal
Brug Hatertseweg of Nieuwe Dukenburgseweg of Graafseweg (Graafsepad of Vedelpad). Naar keuze
kun je via de Oostkanaaldijk of Westkanaalpad dat overgaat in de Westkanaaldijk (desgewenst
slalommend) in noordelijke richting lopen en aansluiten op de boven beschreven route. Aan de
oostelijke kant van de bruggen is er minstens één trap die uitkomt op het voetpad of de weg langs het
kanaal. Aan de westelijke kant van de bruggen kom je via een lus en tussendoortjes terug bij het
kanaal (vraagt wat oriëntatie).
Variatie op Oversteek (punt 11)
Bij Veur-Lent trappen af (toegang afhankelijk van waterstand of evenement), oostwaarts
Ossenwaardpad, linksaf Zaligebrug, rechtsaf via de uiterwaarden naar punt 12 of bij Oosterhoutsedijk
rechtsaf naar punt 12.
Variatie na Oversteek via Snelbinder (punt 12)
Na onderdoorgang van spoorbrug en Snelbinder rechtsaf en de trap op,
bovenaan linksaf en volgende trap links naar beneden, rechtdoor,
linksaf via Lentloper de Spiegelwaal oversteken (in tegengestelde richting dan boven beschreven),
rechtsaf over de Lentse Warande (Kade) tot aan de Waalbrug, hier rechts naar boven richting centrum
(zie verder hierboven).
De toegankelijkheid van de route via de Snelbinder is afhankelijk van plaatselijke omstandigheden
(waterstand, evenement).
Variatie via Dichtregels Lentse Warande (punt 14)
Bij punt 14 voor de Waalbrug linksaf hellingbaan of trap, linksaf richting Lent, aan overzijde linksaf
Lentse Warande (zie Gedicht Anne Vegter), loop door tot aan de Snelbinder (spoorbrug), trappen op
en linksaf, aan de overzijde van de Waal voor het torentje linksaf de trap af naar de Waalkade en het
Labyrint.
Variatie na Waalbrug via de Ooijpoort naar Waalkade (punt 15)
Na oversteken van de Waalbrug (i.p.v. naar Hunnerpark) meteen rechtsaf de trap naar beneden en
rechtsaf onder de Waalbrug door de Ubbergseweg en linksaf Ooijsedijk,
na links huizengroep, tussen twee gebouwen linksaf via Ooijse Sluispad de Oijpolder in richting
Waalstrand,
linksaf over de Ooijpoort naar de Waalkade tot aan het Labyrint.
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In stilte verbonden, gelegenheid voor inspiratie
Voor wie gezamenlijk al wandelend verbondenheid in stilte wil ervaren, hier enkele suggesties. Ieder
kan zijn/haar eigen wandel- en rusttempo bepalen. Voor wie graag onderling afstemt, kan zich richten
op enkele rustpunten:
Na ongeveer 4 km, Westkanaaldijk t.h.v. de Lindenhoutseweg: Aan het kanaal staan twee tafels met
banken geschikt voor een pauze (10 min.).
Op het 20 Septemberplein onder de Oversteek (ong. 7 km) is er een rustmoment (30 min.) met
gelegenheid tot expressie. Wie wil kan een tekst, lied, gedicht, dans of iets anders ter inspiratie
inbrengen. Belangstellend toeschouwer / -hoorder zijn is ook een gewaardeerde bijdrage.
De Lentloper (ong. 10 km) nodigt uit tot flaneren en luieren op één van de banken.
Het eindpunt, het Labyrint op de Waalkade (ong. 13 km). Als je daar gezamenlijk buiten wilt lunchen,
neem dan eten en drinken mee. Aan de Waalkade zijn diverse eetgelegenheden.
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