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Routebeschrijving

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of 
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Hatert-Zuid 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 mo-
gelijk 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

• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen 
 de beschrijving met onze rug naar de ingang van het wijk-

centrum aan de Couwenbergstraat  1 . Ga rechts en 
 loop langs het voetbalveld 1  en parkje. Steek over ter 

hoogte van het winkelcentrum en ga direct na de gele flat 
links de Geeresteinstraat in. 

• Steek over ter hoogte van de derde gele flat en ga het  
gangetje naast de fysiotherapiepraktijk op nummer 32 in. 
Ga links en dan de eerste rechts. U komt bij de begraaf-
plaats 2 . 

• Als u het kerkhof uitkomt gaat u rechtsaf, langs parkje 
 Mual Keten. Deze is zo’n 50 jaar geleden aangelegd door  

en voor buurtkinderen en in 2011 helemaal opgeknapt.  
Bij de meelfabriek gaat u links de keienroute 3  op.  
Blijf deze volgen langs de wadi’s 4  en de paddenpoel 5 . 

• Volg het pad om de grote flat heen, het gaat verder langs  
de Malderburchtstraat 6 . Vlak voor de Malderburcht- 
straat een bocht maakt, gaat u links de Ruys de Beeren-
brouckstraat in. 

• U komt langs Park Malderborgh met drie Pluryn zorgvilla’s, 
drie woontorens en woonzorgcomplex Zonnebaars 7 . 

 Ga de tweede links, de Le Sage Ten Broekstraat in. Loop  
deze straat helemaal uit, neem rechtdoor het klinkerpad en 
volg daarna nog steeds rechtdoor de Cort van der Linden-
straat. Tegenover huisnummer 53, meteen achter woon-
complex de Bachata, steekt u schuin naar rechts over  
tussen de nieuwe appartementen door. U komt uit op de 
Kempenaerstraat. Volg deze naar links. Tegenover de hoge 
flat ziet u rechts de beweegtuin 8 . Rechts om de hoek 
bent u weer bij de ingang van het wijkcentrum.
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Wijk in beweging
Hatert-Zuid is een wijk in beweging. 
Er wordt volop gebouwd, vernieuwd 
en gesport. Dit ommetje laat u het 
oude en nieuwe Hatert-Zuid zien. 
Het complete ommetje is ongeveer 
4 kilometer lang.



Ommetje Hatert-Zuid 4 km

In woonzorgcomplex Zonnebaars 
kunnen ouderen zelfstandig en 
begeleid wonen. In het complex 
bevinden zich een café-restaurant, 
een huiswinkel en een internetcafé. 
Ook buurtbewoners zijn hier van 
harte welkom. 

De Malderborchtstraat is genoemd 
naar de Malderburcht die aan de 
overkant van het kanaal aan de 
Burchtlaan heeft gestaan. De burcht 
is rond 1265 gebouwd als een 
versterking op een kunstmatige 
heuvel. Deze motteheuvel is nu 
nog in het landschap te herkennen. 

In Spanje en China is het 
heel normaal: beweegtuinen 
speciaal voor senioren. Hier 
kunnen ouderen en jongeren 
werken aan hun conditie, 
lenigheid en evenwicht. 

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. 

Per week bezoeken meer dan 1500 
wijkbewoners het wijkcentrum. 
Bijvoorbeeld voor een cursus Spaans, 
yoga of voor het jongerencentrum 
Chill Out. Naast het wijkcentrum ligt 
het Cruyff Court, dat de jeugd weer 
de ruimte moet geven om een 
balletje te trappen en om buurt-
genoten te ontmoeten. 

De keien met informatiebordjes 
zijn zwerfstenen. Ze komen oor-
spronkelijk niet uit Nederland. 
maar zijn in de voorlaatste ijstijd 
met het ijs uit Scandinavië mee-
gelift. Het ijs kwam precies tot aan 
Nijmegen. Zo’n 150.000 jaar ge-
leden trok het ijs zich weer terug 
en bleven veel zwerfstenen liggen.

Deze begraafplaats is 
in gebruik sinds 1860. 
Destijds werd de begraaf-
plaats gebouwd naast de 
katholieke kerk. Deze 
moest in 1967 wijken voor 
de Hatertse brug. Links 
van het hoofdpad liggen 
veel nonnen begraven.

In deze paddenpoel leven 
padden, kikkers en salamanders. 
In de winter kruipen ze in de 
modder om te overwinteren. 
De paddenpoel is ook aantrekke-
lijk voor verschillende soorten 
planten, zoogdieren en insecten. 
Voorbij de Delsenhofflat ligt 
nog een paddenpoel. 
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