
• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de 
beschrijving in de Erasmuslaan met onze rug naar de Univer-

 siteitsbibliotheek . Steek de straat over en ga links. Volg 
 de straat tot u rechts een voetpad in kunt. Volg het voetpad tot 
 u bij Villa Oud Heyendaal 1  komt. Loop om de bosjes voor 
 de villa langs. Loop dan links van de straat van de villa weg. 
	 Ga	de	eerste	links	het	fietspad	in	en	steek	de	Erasmuslaan	

weer over. Ga de eerste rechts en loop rechtdoor. Loop voor 
het Spinozagebouw langs en ga linksaf de Montessorilaan in. 

• Loop rechtdoor langs het Grotiusgebouw 2   en sla linksaf het 
fietspad	op.	Je	bevindt	je	nu	op	het	terrein	dat	vroeger	het	ou-
de landgoed Heyendaal was 3  . Sla na het nieuw gebouwde 
Maria Montessorigebouw linksaf en loop tussen de gebouwen 
door. Sla rechtsaf de Thomas van Aquinostraat in richting het 
hoge Erasmusgebouw. 4 . 

• Ga voor het Erasmusgebouw 4  links, volg het Erasmuspad 
 en steek dan rechts de Heyendaalseweg over. Alternatief  

tijdens openingstijden van de Radboud Universiteit: ga de 
hoofdingang van het Erasmusgebouw in, ga rechts een deur 
door en links de trap op. U kunt nu via de luchtbrug de straat 
oversteken en komt uit in het Gymnasion. Neem de trap naar 
beneden en loop naar links de hoofdingang uit. Ga rechts  
en	bij	het	fietspad	weer	rechts.	

• Steek de Heyendaalseweg over. Ga rechtdoor – laat het 
 Gymnasion 5  rechts	liggen	–	en	volg	het	fietspad.	Ga	via	het	

hek Park Brakkenstein 6  in. Volg het pad en ga dan rechts. 
 U loopt voor restaurant Chalet Brakkestein langs. Ga iets 
 naar links de grote beukenlaan in. U komt bij de botanische 

tuin 7 . U kunt hier zelf een rondje om de vijver lopen. 
 Achter de vijver komt u ook bij de arcadische tuin. 
• Als u de botanische tuin uitkomt gaat u rechts. U loopt met een 

grote boog om het grasveld heen tot u rechts bij een uitgang 
komt. Loop door en ga links de Platolaan in. Aan uw rechter-
hand ziet u het Huygensgebouw 8 . Volg de grote weg naar 
links, steek de Erasmus laan over  
richting Gymnasion en steek dan de grote weg over. Loop een 
stukje door tot u bij het beginpunt terug bent.
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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 Heijendaal 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 on-
verwachte paden lopen. U leest er meer over in de route-
beschrijving 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

Over de campus 
en door het groen
Ommetje Heijendaal leidt u langs 
enkele natuurlijke, culturele en 
architectonische bijzonderheden 
van de Radboud Universiteit 
Nijmegen en Park Brakkenstein. 
Het complete ommetje is ongeveer 
3,5 kilometer lang.



Ommetje Heijendaal 3,5 km

De Botanische tuin en de Arcadische tuin vormen 
samen de Hortus Arcadië. In de Botanische tuin 
komt de natuur u tegemoet. Spechten, eekhoorns, 
karpertjes, spinnen, kikkers, padden, libellen, 
vlinders en een heleboel bijzondere en mooie 
planten, struiken en bomen. Sinds 1998 beheert de 
Stichting Hortus Arcadië de tuin en is deze in oude 
luister hersteld. De Arcadische tuin is ook het 
toneel en startpunt van vele culturele activiteiten.

Het monumentale Park Brakkenstein is 
onderdeel van het voormalig landgoed 
Brakkesteyn. De Oosterbeekse tuinarchitect 
Samuel Voorhoeve ontwierp een fraai park 
in landschapsstijl, waarin de oorspronke-
lijke en karakteristieke laanstructuur is 
behouden gebleven. De beuken in de beuken-
laan	dateren	uit	de	eerste	helft	van	de	18e	
eeuw en zijn de oudste bomen van Nijmegen.

Het Gymnasion bestaat uit twee gedeelten: 
een sportcomplex met het Radboud Sport-
centrum en een kantoor- en onderwijs-
vleugel voor de Radboud Universiteit en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Bij de bouw zijn milieuvriendelijke materia-
len gebruikt en alle ruimtes worden verlicht 
met LED. Het gebouw verbindt de univer-
siteitscampus met park Brakkenstein.

Het Erasmusgebouw is met 
zijn 21 verdiepingen en 88 meter 
hoogte één van de hoogste 
gebouwen van de stad. Dit kan-
toor-	en	onderwijsgebouw	geeft	
onderdak aan de faculteiten 
Filosofie,	Theologie	en	Religie-
wetenschappen (FTR), Letteren 
en de Docentenacademie. 
Op	de	20e	verdieping	heeft	u	
een prachtig uitzicht, waar 
u met mooi weer zo ver als 
Duitsland kunt kijken.

Villa Oud Heyendaal, gebouwd begin 
18e eeuw, was tot 1912 het middel-
punt van het uitgestrekte landgoed 
Heyendaal. Toen margarinefabrikant 
Frans	Jurgens	in	1912	het	landgoed	
kocht, liet hij een groter landhuis 
bouwen (Huize Heyendael). Villa 
Oud Heyendaal werd toen de perso-
neelswoning.

Begin 20e eeuw had landgoed Heyen-
daal een oppervlakte van zo’n 67 
hectaren en omvatte grofweg het 
gebied tussen de huidige Kapittelweg, 
Heyendaalseweg, Houtlaan en Sint 
Annastraat. In mei 1949 kocht de Sint-
Radboudstichting Huize Heyendael 
en 23 hectare grond om er de Katho-
lieke Universiteit te bouwen.

Het Grotiusgebouw biedt onderdak 
aan de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid. Het gebouw is in 2015 bekroond 
met de Architectuurprijs van Nijmegen. 
Het is een voorbeeld van duurzaam 
en klimaatneutraal bouwen, met zonne-
panelen op het dak en een warmte-
koude-opslaginstallatie.
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Het Huygensgebouw is het 
hoofdgebouw van de Faculteit 
der Natuurwetenschappen, 
Wiskunde en Informatica (FNWI). 
Het bestaat uit vier vleugels die 
door middel van transparante 
tussenstukken met elkaar zijn 
verbonden. Bij binnenkomst 
ziet u de slinger van Foucault. 
Doordat het vlak waarin de 
slinger beweegt dezelfde stand 
in de ruimte behoudt, wordt 
hij gebruikt om de draaiing van 
de aarde aan te tonen.
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