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Voorwoord 
 

Rondwandelingen Nijmegen Dukenburg 

De stad ben ik 

 

Geniet al wandelend van het vele groen in Dukenburg. 

De hier beschreven wandelroute bestaat uit een buiten- 

en binnenronde van respectievelijk ongeveer 12 en 7 km. 

Deze verbinden de groene oases en passages in dit 

stadsdeel van Nijmegen. Je kunt de rondes ook 

afzonderlijk lopen. De beschrijving gaat uit van het start- 

en eindpunt voor beide rondes bij het Winkelcentrum 

Dukenburg. 

 

De routebeschrijving is ontstaan in het kader van ons 

struinen door Nijmegen om zo alle wijken te verkennen. 

Iedere wijk heeft haar charme. Gaandeweg verlangden 

we naar het groen van Dukenburg, want alles is echt niet 

beter aan de andere kant van het kanaal of de Waal. We 

besloten al wandelend het groen aaneen te rijgen. 

Bij de uitwerking van de beschrijving ontdekten we dat 

anderen al broodkruimels hebben gestrooid op de paden 

en wegen. Maar dat mag de pret niet drukken, want 

ieder heeft zo haar eigen kijk en maakt andere keuzes. 

Dus ook al ben je bekend met andere routebeschrijving-

en, deze wandeling kan je weer een nieuwe beleving van 
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Dukenburg geven. We schrijven niet voor niets onder de 

noemer De stad ben ik stukjes over onze belevenissen bij 

het struinen. Doordat we allemaal vanuit een andere 

invalshoek kijken en op weg zijn, vormt ieder van ons 

een eigen beeld van de stad en van het groen in 

Dukenburg. 

Vind je het leuk om anderen daar deelgenoot van te 

maken? Dan kun je voor de website 

hetzesdegeluk.nl/de-stad-ben-ik/ een fotocollage 

insturen van wat je zoal op deze route tegenkomt. 

 

Met dank aan Jan Kersten voor zijn correcties op en 

aanwijzingen voor de routebeschrijving en Yvonne van 

Leeuwen voor de routekaarten. Diverse achtergrond-

informatie hebben we te danken aan verschillende 

websites. Hier wordt naar verwezen bij het betreffende 

routepunt. 

 

Wij wensen je een frisse blik, goede wandelschoenen, 

wat proviand voor onderweg en jouw unieke beleving. 

 

Anja en Christeljohn 
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P.S. 

De route is niet overal begaanbaar met een rolstoel. 

Mocht deze beschrijving je inspireren om een daarvoor 

geschikte route te maken, dan kun je die insturen voor 

plaatsing op de website. 

 

Kijk voor voorzieningen en openingstijden op de 

betreffende websites van Winkelcentrum Dukenburg 

(start- en eindpunt), Winkelcentrum Weezenhof (ronde 

1 t.h.v. punt 22), Winkelcentrum Malvert (ronde 1 t.h.v. 

punt 41), ’t Zusje (Lankforst 51-01) (ronde 2 t.h.v. punt 

8), Winkelcentrum Meijhorst (ronde 2 t.h.v. punt 17), 

Trainingscentrum Michi (Staddijk 41) (ronde 2 punt 28) 

en watertappunt (ronde 2 punt 29). 
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Startpunt 
Voor Winkelcentrum Dukenburg bij de brede trappartij 

schuin tegenover het bus- en treinstation Nijmegen 

Dukenburg. 

Ronde 1 (11.9 km) 
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Route ronde 1 

1. loop in westelijke richting (= trappartij en zwarte 

flat aan linker zijde, rechtuit zicht op het Triavium); 

op de hoek sla linksaf 

2. na + 100 m bij de verkeerslichten steek rechts de 

weg over (= Van Schuylenburgweg) richting het 

rode kunstwerk (= de Observatietoren) 

3. aan overzijde voor het rode kunstwerk linksaf 

4. na + 50 m pad rechtsaf (= de Teersdijk) 

 

In lang vervlogen tijden was dit een tolweg en 

hoofdweg naar Grave. Laat je verbeelding spreken 

en zie hoe de reiziger bij het tolhuisje moet betalen 

voor paard en wagen. 

 

5. na het huis aan de rechterkant (het voormalige 

tolhuisje) zandpad rechtsaf, vervolgens fietspad 

linksaf 

6. waar het fietspad een bocht naar links maakt 

rechtdoor het voetspoor door het populierenbosje 

en loop verder over het fietspad 

7. op de hoek sla linksaf (= Streekweg) 

8. sla 1e weg rechtsaf (hiervoor de weg oversteken) (= 

ook Teersdijk); 1e weg linksaf (= Tolwachterstraat); 

einde straat linksaf (= Tolgrensstraat) 
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Deze huizen zonder wielen zijn toch echt 

woonwagens. Ben je geïnteresseerd in de cultuur 

van de bewoners van het woonwagenkamp 

Teersdijk, kijk dan op www.teersdijk.nl/cultuur.  

 

9. op de hoek rechtsaf (= Streekweg) en onmiddellijk 

rechtsaf over graspad; houd het water aan de 

rechter hand, aan de linkerkant is bosschage 

 

Wie weet spot je hier wel een ijsvogel of 

zilverreiger. 

 

10. aan het eind van het pad linksaf (zie rechts water 

en talud A73, links bosschage en daarna 

uitvaartcentrum Waalstede) 

11. einde pad het voet- en fietspad recht oversteken, 

rechtdoor (= park Staddijk) over het voet-zandpad 

parallel aan, links van het fietspad blijven lopen 

(fietspad = Wout Wachtmanspad) 

Kun je genieten van het verkeersgeluid als van een 

ruisende waterval, van het ritselen van bladeren en 

de twinkeling van licht in het water? 

 

12. waar het zandpad het fietspad nadert het zandpad 

blijven volgen naar links, met bochten mee en de 

houten brug over (= Schapenbrug) 

13. over de brug meteen rechtsaf 
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Mocht de speeltuin je verleiden om te schommelen 

of klauteren, laat het kind in je vrij spelen. 

 

14. na de speeltuin bij kruising rechtsaf (= Gerrit 

Schultepad) over brug Zwanenzicht 

15. aan de overkant volg linksaf het zand-grindpad 

16. einde pad linksaf, water (aan linker kant) blijven 

volgen 

 

Soms hopt er zomaar een piepkleine kikker voor je 

voeten. 

 

17. zandpad mondt uit op asfalt fietspad, ga linksaf 

met de bocht mee 

18. verlaat het park en ga rechtsaf over grind voetpad 

(weg = Staddijk) 

19. waar het grindpad ophoudt, links van de weg gaan 

lopen (dus de weg oversteken) 

20. bij voetgangersverkeerslichten recht oversteken (= 

Staddijk) 

21. loop rechtdoor (over het pad tussen de bosschage 

door) 

22. einde pad linksaf de woonwijk in (= Weezenhof) en 

loop door over de stoep 
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De wijk is vernoemd naar boerderij “de 

Weezenhof” die wat verderop aan de Staddijk ligt.  

 

23. bij hoek van de straat en wegverbreding steek 

recht over en steek over naar rechts, vervolg over 

de stoep (richting waarnaar bord Weezenhof 1200 

t/m 1299 verwijst) 

24. de stoep blijven volgen met de bocht mee naar 

rechts en links (zie huizenrij rechts); houd 

plantsoen aan linker kant 

25. einde bocht bij huisnummer 1238 rechtsaf en steek 

straat over, weg vervolgen 

26. bij huisnummer 1420 is links een smal tegelpad; dit 

pad volgen 

27. bij grindpad rechtsaf 

28. einde pad na bordje Welkom op Hatertse Broek 

rechtsaf, dit pad maakt 2 keer een bocht naar links 

(zijpad negeren) 

 

Dit gebied staat bekend als Vogelenzang of 

Vogelzang. 

www.glk.nl/landschappen-

kastelen/locatie/hatertse-broek 

 

29. voorbij het hekwerk (zie rechts) met daarachter 

opslag van betonelementen (betonfabriek), voor 
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wit houten hek (Geldersch Landschap) scherpe 

bocht linksaf 

30. eerste pad rechtsaf en houd rechts aan. Je loopt 

weer de wijk in 

31. vervolg stoep, blijf zoveel mogelijk rechts 

32. voorbij huisnummer 6780 rechts tegelpad (voor 

huisnummer 6761) 

33. bij huisnummer 6858 vervolgen over grasveld, 

water is aan rechter kant 

34. bij einde water en grasveld rechtsaf, weg 

oversteken en linksaf richting viaduct 

 

Pas op! Verkeer van links vanuit de bocht. 

 

35. onder het viaduct door volg rood geasfalteerd 

fiets-voetpad (= Westkanaalpad) 

36. bij bocht en verkeersbordje verboden voor 

brommers rechtuit pad in bosschage; afwisselend 

bosschages en open stukken 

37. in een bosschage smal pad naar links inslaan 

38. steek fiets-voetpad over en ga rechtdoor het 

voetpad in (zie bordje voetpad) 

39. einde pad rechtsaf over bruggetje, meteen linksaf 

tegelpad door voetgangershekjes 

40. haag aan linker kant, einde haag linksaf grindpad 

volgen 
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41. vlak voor (aan overzijde van de weg) flat met 

aanduiding 11e de weg oversteken en doorlopen 

over de oprit rechts van deze flat (zie garages links, 

water rechts) 

42. aan het einde de weg oversteken en rechtsaf 

43. bij zijweg linksaf 

44. bij bordje Duckenburgpad rechtsaf, de weg 

oversteken en rechtdoor (zie aan linker kant het 

Uilenbos, rechts water) 

45. na het Uilenbos een flauwe bocht naar rechts, het 

Duckenburgpad blijven volgen (zie rechts flats); 

weg oversteken en Duckenburgpad vervolgen 

46. einde pad voor talud (hoor boven je verkeer 

Nieuwe Dukenburgseweg) rechtsaf, de weg 

oversteken en linksaf onder het viaduct door 

47. vlak na flat schuin rechts het pad inslaan 

 

Deze bomenlaan is de oude oprijlaan naar kasteel 

Dukenburg. 

 

48. het pad komt uit op een stoep, rechtdoor weg 

oversteken, de bomenlaan blijven volgen (= links 

van Oude Dukenburgseweg) 

49. + 25 m voor het einde van het pad rechtsaf, de 

Oude Dukenburgseweg oversteken richting het 

kanaal, op het voet- en fietspad (= Westkanaaldijk) 

linksaf 
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50. na + 130 m, waar boom midden op het voet-

fietspad staat linksaf, weg oversteken en door 

voetgangerssluisje de Teersdijk op (= links van 

huisnummer 4728) 

51. de Teersdijk blijven volgen en twee keer een weg 

oversteken 

 

Op verschillende zijgevels staan verdwenen 

boerderijen afgebeeld. Boerderij ’t Hert (links van 

het pad) is als enige gebleven. Deze boerderij is in 

1802 gebouwd door de heer van Dukenburg. Zie de 

gevelsteen. 

w. canonvandukenburg.nl/objecten/boerderij-t-

hert/ 

 

52. de Teersdijk komt na een voetgangerssluisje uit op 

een fietspad (zie schuin rechts zwarte flats) 

 

  



13 

Als je terug wilt naar het beginpunt, sla hier dan 

rechtsaf, als je de route wilt vervolgen door nog meer 

groen in dit stadsdeel, sla hier dan linksaf en vervolg bij 

punt 4 van ronde 2. 

 

Terug naar het startpunt 

53. (bij 52) sla rechtsaf 

45. op de hoek de weg oversteken en aan overzijde 

links de trap op 

46. bovenaan trap rechtsaf onder de overkapping door 

47. je bent terug op het startpunt 
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Startpunt 

Voor Winkelcentrum Dukenburg bij de brede trappartij 

schuin tegenover het bus- en treinstation Nijmegen 

Dukenburg.  

Ronde 2 (7,2 km) 
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Route ronde 2 

1. ga de trappen op en loop rechtdoor 

2. aan het einde van de passage linksaf de trap af 

3. steek rechts de weg over en loop rechtdoor over 

de stoep (zie zwarte flats rechts) 

4. je passeert/negeert de Teersdijk (= punt 52 van 

ronde 1)  

5. na + 40 m linksaf, het Geologenlaantje (zie rechts 

water) 

 

Na + 250 m en aan het einde van het 

Geologenlaantje staat rechts een informatiebord 

met uitleg over de historie van dit gebied, De 

Geologenstrook. 

w. canonvandukenburg.nl/vensters/dukenburgs-

groen/# 

 

6. het pad kruist een weg, deze oversteken en 

rechtdoor 

7. aan het einde van het Geologenlaantje kom je uit 

ter hoogte van een grote rotonde (zie rechts) (= 

Steve Bikoplein), ga een paar meter naar links om 

(de gescheiden rijbanen van) de Nieuwe 

Dukenburgseweg over te steken richting de grijze 

flat (Lankforst) 
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Hier stond in vroegere tijden kasteel Dukenburg. 

Van de gebouwen rest nog de Orangerie (thans 

restaurant ’t Zusje). (zie overzijde links) 

 

8. aan overzijde ga je rechtdoor over het paadje 

rechts van de lantaarnpaal 

9. na + 30 m rechtsaf door (jonge) bomenlaan met 

rechts water en grijze flats (= Orangeriepad) 

10. steek weg recht over en vervolg Orangeriepad 

11. aan het einde van het pad rechtsaf (= 

Valkenaerpad) en eerste pad links over houten 

brugje zonder leuningen het bos in (= het 

Uilenbosje) 

12. in het bos bij eerste driesprong (of zijweg links) 

houd rechts aan 

13. volgende driesprong ook rechts, derde links, vierde 

rechts, vijfde links 

14. je verlaat het bos en gaat naar rechts (zie links 

water)  

15. bij fietspad linksaf 

16. bij verkeerslichten rechtsaf de Van Apelterenweg 

oversteken 

17. aan overzijde rechtdoor het voetpad op en aan het 

einde linksaf (= Snouckaert van Schauburgpad) (zie 

rechts Ontmoetingstuin). 
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Je bent van harte uitgenodigd in de 

Ontmoetingstuin. 

www.youtube.com/watch?v=B-Ch7uttays&t=5s 

 

18. het pad kruist twee keer een weg; steek over en 

blijf het pad volgen.  

19. aan het eind, zo’n 10 m voor verkeerslichten 

rechtsaf Schlingemannpad (zie links bomen, rechts 

water) 

20. einde pad (zie rechts WELKOM IN STADDIJK) de 

weg oversteken en rechtsaf (links van de weg 

lopen). 

21. na + 20 m vervolg je links van de weg een zand-

grind voetpad 

22. oprit Sportpark Staddijk Zuid passeren 

23. na enkele meters het Wout Wagtmanspad linksaf 

en na + 10 m rechtsaf zandpad 

24. pad blijven volgen, flauwe bocht links-rechts om 

huis 

25. het pad kruist geasfalteerd pad, vervolg rechtdoor 

grind-zand voetspoor dat uitkomt op een veldje 

26. steek het veldje over. Je loopt richting het water. 

27. uitkomend op een breed zandpad ga je naar rechts 

28. voor de speeltuin Speeldijk, rechtsaf tegelpad (zie 

rechts Trainingscentrum Michi; heeft beperkte 

horecagelegenheid) 
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29. einde pad linksaf (water tappunt) de stoep blijven 

volgen en waar die ophoudt, de weg oversteken. 

30. voor het bord TOT ZIENS IN STADDIJK ga je rechts 

een pad in 

31. loop rechtdoor over het gras richting het 

speeltuintje 

32. ga voor het speeltuintje linksaf 

33. bij fietspad rechtsaf, vervolg over stoep 

34. blijf rechtdoor lopen tot einde van de weg (zie 

bordje Meijhorst en rechts bloemenstalletje) 

 

Het water rechts is een deel van het Gran Canal dat 

tot het landgoed Duckenburg behoorde. Het wordt 

thans doorkruist door wegen. 

 

35. steek de weg over en ga rechtsaf 

36. na schutting links, ga linksaf het tegelpad op 

37. einde tegelpad ga je rechtdoor over een voetspoor 

38. als je door een bomengroep loopt is het een paar 

meter een breed pad. Daar voorbij is het weer een 

smal spoor 

39. bij een driesprong ga je scherp naar links. Je loopt 

het bos in (= Douglasbos) 

40. bij t-splitsing rechtsaf, rechtdoor blijven lopen tot 

je het bos uit bent 
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41. na het bos, linksaf over voetspoor en over het 

skatepleintje (zie voor je het Steve Bikoplein met 

altaar met een grote en kleine fakkel) 

 

w. canonvandukenburg.nl/gebeurtenissen/steve-

bikoplein/ 

 

42. bij fietspad linksaf 

43. voorbij de rotonde rechtsaf en gescheiden rijbanen 

van de Van Schuylenburgweg oversteken 

44. aan de overkant rechtdoor over smal voetpad 

tussen lantaarnpaal (links) en zwerfkei (rechts) 

onder grote bomen door 

45. na vlonder op splitsing linker pad vervolgen, links 

van bomenpartij  

46. bij kruising van paden rechtdoor 

47. pad buigt iets naar links en je komt uit op een 

stoep, ga hier rechtsaf 

48. in de bocht de weg oversteken (zie rechts bord 

WELKOM IN ZWANENVELD) 

49. aan overzijde rechtsaf over de stoep 

50. voor tweede zwerfkei links, linksaf over het brugje 

van boomstammen 

51. pad linksaf 

52. ga voorbij aan de paden die naar links richting de 

houten brug gaan (= Beverbrug). Het pad buigt 

naar rechts. 
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53. op kruising van paden bij zwerfkei linksaf. Na + 30 

m (zie rechts bank met mozaïek Samen trots op 

Dukenburg!) buigt het pad naar rechts 

54. einde pad linksaf, door voetgangerssluis. Loop 

rechtdoor tot je De Geologenstrook verlaat 

55. bij stoep rechtsaf 

56. einde stoep de weg oversteken 

57. ga links de trap op 

58. bovenaan trap rechtsaf door de passage 

59. aan het eind de brede trap af. Tegenover ligt het 

bus- en treinstation. 
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