• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de
beschrijving met onze rug naar Wijkcentrum de Schakel
en gaan dan linksaf de Archimedesstraat in, richting complex De Ring 1 . Loop langs de blauwe toren de binnentuin
in, houd links aan en ga langs ingang A weer naar buiten.
• Volg de Edisonstraat, steek over en ga de eerste links:
de Bunsenstraat. Volg de straat naar rechts, steek over en
ga links en weer rechts. Steek de Nieuwe Mollenhutseweg
over en ga links over de stoep. Vlakbij de verkeerslichten
is een gat in de haag. Ga hier in en loop aan de andere kant
van de haag verder. Aan het eind van dit halfverharde pad 2
gaat u rechts, steekt u het fietspad over en volgt het halfverharde pad verder langs de wadi 3 .
• Steek de Galvanistraat over, vervolg het pad en ga rechts
over de grote betonplaten met fantasiefiguren 3 . Blijf dit
pad volgen tot de betonplaten ophouden, steek over en ga
rechtdoor. Steek de Nieuwe Mollenhutseweg over en volg
deze naar links. Na de groenstrook van de Einsteinstraat
komt u bij de Pauluskerk 4 .
• Ga rechts de Einsteinstraat in. Ga de eerste links, eerste
rechts en nog eens de eerste links en de eerste rechts.
Aan het eind van de Snelliusstraat 5 steekt u de Van Peltlaan over en gaat links. Ga rechts de Heiweg in en steek
na 10 meter rechts het bos in.
• Voor de blokhut gaat u links. Volg het hoofdpad rechtdoor
door het bos 6 zodat u aan uw linkerkant de sint Annastraat blijft houden. Ga als u het bos uitkomt rechts de
Einsteinstraat in en dan de eerste links, de Buys Ballotstraat. Halverwege deze straat ter hoogte van de Einthovenstraat, steekt u via een paadje het gras over. Vervolg
de Buys Ballotstraat tot u niet meer rechtdoor kunt en sla
rechtsaf. Ga na het kunstwerk 7 links de Van Peltlaan in.
Ga rechts de Grootstalselaan in. Aan de overkant ziet u
landgoed Grootstal 8 . Ga weer rechts de Jacobslaan in
en dan de tweede links, terug naar het wijkcentrum.

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.
Ommetje Grootstal is één van de Nijmeegse Ommetjes,
kleine wandelingen van 45 minuten tot een uur door
de wijk. Wandelingen langs culturele, historische en
natuurlijke bijzonderheden die zoveel mogelijk langs onverwachte paden lopen. U leest er meer over in de routebeschrijving en leert zo uw wijk op een nieuwe
en prettige manier kennen.
Heeft u ideeën voor een nieuw ommetje? Laat het ons
weten. Stuur een mail naar ommetjes@nijmegen.nl.
Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

intonijmegen.com/routes
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Grootstal is een rustige en ruime
wijk. Dit ommetje vertelt u meer
over bekende en onbekende
plekjes in de wijk. Het complete
ommetje is ongeveer 4 kilometer lang.

Ommetje Grootstal 4 km
1 Op de plaats van De Ring stond

vroeger de grote Kerk van de Verrijzenis van Christus. In 1992 moest
de kerk gesloopt worden voor de
bouw van de Ring.
Dit werd bespoedigd
door brandstichting
waarbij de kerk
helemaal afbrandde.
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3 Kunstenaarsduo LaSalle bedacht

Regenwater verdwijnt hier niet meer
in het riool. Regenpijpen leiden het
water naar de wadi’s: groene laagtes waar het water langzaam in de
grond kan zakken en gefilterd wordt.
De wadi’s helpen kleine dieren
ook de oversteek te maken naar
Landgoed Grootstal.

een reeks pilaren met afbeeldingen geïnspireerd op het werk
van Jeroen Bosch. Bij verschillende waterstanden moet een
mechaniek de schijven in beweging zetten. Ook in de betonplaten heeft dit duo het werk
van Jeroen Bosch verwerkt.
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De wijk Grootstal is genoemd
naar het landgoed Grootstal
dat u aan de overkant van de
Grootstalselaan ziet liggen.
Het behoort tot de Ring van
Arcadie, een snoer van 19e
eeuwse landgoederen om
Nijmegen. Het landhuis verving
in 1916 de laatmiddeleeuwse
boerenhoeve De Groote Stal.
Vanwege de kwetsbaarheid van
de natuur en de aanwezigheid
van een dassenburcht is het
landgoed niet vrij toegankelijk.
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Beeldbepalend voor de
Pauluskerk is de kegelvormige
koperen koepel. Van binnen lijkt
deze te zweven, door een ring
van licht aan de onderkant.
De Pauluskerk is in 1963-1964
gebouwd in opdracht van de
Hervormde Gemeente. In de
jaren 90 namen de katholieken
de kerk in gebruik als alternatief
voor de veel te groot geworden
Franciscuskerk en de Kerk
van de Verrijzenis.

7 Dit beeld van twee bokspringende

kinderen is hier in 1962 geplaatst.
In die tijd nam de belangstelling voor
kunst in de openbare ruimte toe.
Plantsoenen in ruim opgezette
naoorlogse wijken leenden zich
hier goed voor, zoals ook elders
in de wijk is te zien.
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Dit bosje bestaat vooral uit eik en
grove den. U herkent de grove den
doordat de naalden twee aan twee
staan. Vogels die hier voorkomen
zijn onder andere de Vlaamse gaai
en de bonte specht.
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In Grootstal verblijven regelmatig internationaal vermaarde
atleten als Haile Gebrselassie
en Kenenisa Bekele. Zij staan
onder begeleiding van oud-atleet
Jos Hermens die met Global
Sports Communication bureau
houdt aan de Snelliusstraat.

