• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen
onze beschrijving bij de Heilige Antonius van Padua-Sint
Annakerk
1 . Als u wilt kunt u naast de kerk nog de
begraafplaats bezoeken. Met de rug naar de kerk gaan
we rechts en lopen verder langs de winkels. Ga de eerste
rechts de Marterstraat in, dan de eerste weer rechts.
U komt bij Het Veldje 2 .
• Vervolg uw weg door de Hindestraat, ga links, links en
dan de eerste rechts. Let ook op de geveldecoraties van
kunstenaars Kees Berendsen bij Reestraat 53 en Gé
Tummers bij Reestraat 49. Aan het eind van de Reestraat
ziet u links op de hoek een bijzondere praktijkwoning 3 .
Ga rechts en meteen weer rechts. U komt langs de
Sint Annamolen 4 . Ga voor het plantsoentje rechts en
volg de Hazenkampseweg 5 .
• Na het kruispunt met de Marterstraat gaat u links de
Dingostraat in. Volg de Dingostraat naar rechts en neem
dan links de Egelstraat. Ga aan het einde rechts de Steenbokstraat in. Voorbij de Maranathakerk 6 gaat u dan links
de Dingostraat in. Ga aan het einde links en dan meteen
rechts het Jagerspad in. U loopt langs allerlei scholen.
Aan het einde van het pad gaat u rechts, dan links.
• Steek de Wezenlaan over naar het Goffertpark, steek ook
het fietspad over en ga voor het hek van de kinderboerderij 7 naar rechts. Wanneer het pad naar links afbuigt
gaat u rechts en steekt weer over. Ga de Poemastraat in,
steek over, ga iets links en dan gelijk rechtsaf en neem
tussen de flats het Rendierpad. Steek aan het einde van
het pad de Wolfstraat over, ga rechts en gelijk links
de Rendierstraat in.
• Steek de Nimrodstraat over, ga naar links en dan naar
rechts. Aan de overkant van de Dobbelmannweg gaat u links
naast de Hazenhof door de hekken het bomenpad 8 in.
Volg het pad tot u weer op de straat komt. Ga rechts en
dan weer rechts. U komt weer bij uw startpunt.

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.
Ommetje Hazenkamp 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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Ommetje Hazenkamp laat u
enkele van de mooiste plekken
van de wijk Hazenkamp zien.
Van veldje tot monument: ze hebben bijna allemaal een bijzondere
geschiedenis. Het complete
ommetje is 4 kilometer lang.

Ommetje Hazenkamp 4 km
1

De Heilige Antonius van Padua-Sint Annakerk is beter bekend als de Groenestraatkerk. Tijdens de bouw in 1909 stond de kerk
nog in het open veld buiten Nijmegen.
Het gebouw is een goed voorbeeld van een
kruisbasiliek in neogotische stijl. Het is
gebouwd in samenhang met het complex
aan de Dobbelmannweg en mede daarom
op de rijksmonumentenlijst gezet.
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Het had niet veel gescheeld
of dit veldje was volgebouwd
met winkels. Sinds 1995
vocht bewonerscomité Hazenkamp voor behoud van deze plek
voor recreatie. Met succes: sinds 2005 spelen
hier weer kinderen en ontmoeten buurtbewoners elkaar. In overleg met de gemeente
zorgen zij ook zelf voor het onderhoud.
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Sinds de bouw in 1939, onder architectuur van Charles Estourgie, is dit rijksmonument in gebruik als praktijkwoning.
De ingang van de woning ligt aan de Sint
Annastraat, de ingang van de praktijk
aan de Reestraat. De traditionele architectuur is typisch voor de late jaren 30.
In voorbereiding op de oorlog laten zelfs
de kelderruimtes daglicht binnen, voor
het geval er een stroomstoring is. Ook is
het pand voorzien van een schuilkelder.
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Dit mooie kastanjelaantje was deel van
het klooster aan de Dobbelmannweg.
Het klooster is op verzoek van de pastoor
van de Groenestraatkerk gebouwd en
vormt in bouwstijl een eenheid met het
noviciaat en pensionaat ernaast. Hierbij
hoort ook de kapel van de zusters van
de orde van de Compagnie van Maria
Onze Lieve Vrouw, die nu gebruikt wordt
als Byzantijnse kapel.
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Kinderboerderij de Goffert trekt per jaar zo’n
60.000 bezoekers. Het terrein en de dieren
worden onderhouden door cliënten van de
Driestroom, die mensen met een beperking
aan het werk helpt. Het stoomtreintje uit
1967 is verdwenen. Gaat het ooit weer rijden?

4
De Sint Annamolen is in 1819 gebouwd
als poldermolen in de buurt van Alphen
aan de Maas. Toen het polderbestuur
op stoom overging, kocht een olieslager
aan de Hatertseweg de molen eind
1847 voor 4.850 gulden (ca. € 2.200,-).
Begin 20e eeuw maakte een dieselmotor
de wieken overbodig. Verschillende restauraties waren nodig om de molen weer
werkend te krijgen. Nu draaien de wieken
nog elke donderdag zonder te malen.
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De Maranathakerk is in 1962-1963 gebouwd
en ontworpen door de architect W. Ingwersen.
Sinds 1972 is het de hoofdkerk van de Gereformeerde Gemeenten in Nijmegen en sinds
2009 van de Protestantse gemeente. Bijzonder
aan de kerk zijn onder meer de markante kap,
de wijkende lijnen en vooral het felgekleurde
raam met glas-appliqué: gelijmd glas.
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De ‘hasencamp’ wordt voor het eerst in
1740 vermeld en verwijst naar de vele
hazen die hier legerden. Veel woningen
aan de Hazenkampseweg stammen
uit de dertiger jaren. Op nummer 13-15
markeert een veel jongere woning de
plek waar in de oorlog bommen zijn
gevallen.

