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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 Hengstdal & Kwakkenberg is één van de 
Nijmeegse Ommetjes, kleine wandelingen van 45 
minuten tot een uur door de wijk. Wandelingen langs cul-
turele, 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

De dalflank 
schampend
U loopt langs beschermd stads-
beeld, voormalige boswegen en 
de Hengstberg. Het complete 
ommetje is 3,5 kilometer lang.

• U kunt het ommetje op ieder punt starten.  We beginnen 
de beschrijving met de rug naar de ingang van wijkcentrum 
Ark van Oost. Ga links en loop via de Krulwilgstraat naar de 
Broerdijk 1 . Ga links omhoog en bij de Postweg weer links. 
Ter hoogte van de Ahornstraat stapt u rechts over de opstap 
tussen het hek. U volgt het bospad. Na 80 meter komt u bij 
een huis met nummer 29. Ga rechts en steek na 80 meter 
de Kwakkenbergweg over. Op de Kwakkenbergweg is het 
Erica Terpstra sportfondsenbad. U loopt de Mariënboomse-
weg op.

• Bij de eerste kruising gaat u links langs speeltuin de 
 Leemkuil 2 . Bij de vijfsprong gaat u links de Sophiaweg in. 

Na 150 meter passeert u rechts Osan’s Hoeve, nummer 73 
3 . Bij de rotonde gaat u rechts de Kwakkenbergweg op. 

 Na 100 meter links de Korte Torenweg in 4 . Bij de Linden-
laan gaat u rechts het pad in 5 , de helling af. 

• Onderaan het pad gaat u rechts voor het tankstation langs 
en rechts de Berg en Dalseweg 6  op. Na 80 meter rechts 
de Bergweg op en op de splitsing links de Paijensweg in. 

 Bij de Berg en Dalseweg oversteken en rechts. Na 50 meter 
links en na 10 meter weer links de Eversweg in. Aan uw 

 linkerhand passeert u villa Berg en Eik. Vlak voorbij Villa 
Marie Louise gaat u links het bospad in. Na 100 meter 

 komt u op een open langgerekte weide: het Hengstdal.
• U vervolgt de route over het olifantenpaadje door het dal 

onder de flank van de rechtsgelegen Hengstberg (in een 
document uit 1424 wordt gesproken over Hynxtberch). 

 Als landmark in de verte ziet u de toren van de voormalige 
Christus Koningkerk 7a . Aan het einde van het pad komt 

 u op de opgehoogde Berg en Dalseweg 7b .
• U steekt de Berg en Dalseweg over en gaat de Sophiaweg 
 in 8a . Na 25 meter steekt u over en volgt de voormalige 

keerlus 8b . Na 80 meter gaat u links de trappen omhoog. 
Bovenaan gaat u rechts de Postweg op. U loopt nu langs 

 de zuidelijke flank van Hengstdal.
• Na ongeveer 150 meter gaat u rechts door het Moerbei-

plantsoen. Na 50 meter gaat u links de Lijsterbesstraat in, 
dan op het einde links de Ahornstraat in en na 50 meter 
rechts de Postweg op. Na 100 meter gaat u rechts de  
Cipresstraat in. Na 100 meter staat u weer voor de Ark  
van Oost.
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Ommetje Hengstdal & Kwakkenberg 4,5 km

Het door smeltwater uitgesleten Hengstdal 
ligt parallel aan de stuwwal en waaiert uit 
richting west Nijmegen. In de verte is de toren 
te zien van de voormalige in 1933 gebouwde 
Christus Koningkerk. Het dal is ter hoogte 
van de Berg en Dalseweg kunstmatig opge-
hoogd. Daardoor kon de voormalige stoom-
tram naar Berg en Dal de klim naar boven 
halen. Anders was de weg te steil.

Het mythische gevleugelde paard Pegasus, 
is in 1965 gemaakt door kunstenaar Ed van 
Teeseling en is een verwijzing naar de naam 
Hengstdal. Het staat vlak bij de voormalige 
keerlus van trolleybus lijn 1. De trolleylijn 
werd geopend in 1952 en was de vervanger 
van de tramlijn.

1
De Broerdijk ligt dwars door het Hengst-
dal op een 2000 jaar oude aarden dam. 
Op de dam was ooit een houten aquaduct 
aangelegd om het Romeinse Tiende 
Legioen van vers water te voorzien. 
Vanuit de zijpaadjes is de verhoging nog 
goed te zien: de huidige ‘dijkwoningen’ 
liggen aan de achterkant één niveau lager.

Osan’s Hoeve was de zelfontworpen 
villa van de Nijmeegse architect Oscar 
Leeuw. Hij bouwde het in 1924, tien jaar 
na zijn magnum opus: concertgebouw 
‘De Vereeniging’, dat hij samen met zijn 
broer Henri in slechts tien maanden 
bouwde. Op 25 augustus 1933 ontving 
Leeuw de koninklijke onderscheiding 
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. 
In de Tweede Wereldoorlog werd Osan’s 
Hoeve door de bezetter in beslag geno-
men. Oscar Leeuw kwam er nooit meer. 
Op 16 februari 1944 overleed hij.
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In 1870 werd tijdens de Frans-Duitse 
oorlog op strategische hoogte Fort 
Kwakkenberg gebouwd. In 1878 werd 
het fort door de gemeente aangekocht 
‘voor de bouw van het reservoir der 
waterleiding’. Binnen de stervormige 
wallen van het voormalige fort, liggen 
sinds 1916 de gemeentelijke water-
reservoirs. Inmiddels zijn de reservoirs 
in beheer van Vitens.

Op de Berg en Dalseweg 369 woonde in de 
periode 1974-1976 filosofiestudent Adri van 
der Heijden. In de roman ‘Vallende ouders’, 
met hoofdpersonen Albert, Flix en Thjum 
(A.F.T.), beschrijft van der Heijden deze 
‘tandeloze tijd’. De Berg en Dalseweg speelt 
een belangrijke rol als bijna mythische 
verbinding tussen de verdorven stad in het 
dal en de ‘goddelijke’ heuvel. 
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Civiel ingenieur Jacobus de Koning gaf 
opdracht tot de bouw van Villa Berken-
heuvel. Helaas overleed hij voor hij de 
in 1906 voltooide villa met Berlage- 
en Jugendstilinvloeden kon betrekken. 
Oud-gemeenteraadslid De Koning was 
in 1881 samen met compagnon inge-
nieur J. van Hasselt grondlegger van 
Royal HaskoningDHV.

De wegen om u heen heeft steenkolenhande-
laar Joachim van Houwelinghe zelf aangelegd 
en naar zijn vrouw Sophia en zijn drie dochters 
vernoemd. De eerste Nijmeegse speeltuin De 
Leemkuil hebben we te danken aan dakpannen-
fabriek Hamer. Deze haalde met kar en paard 
en later via smalspoor en paardentractie klei 
uit het bos op de Kwakkenberg. In de ontstane 
kuil is in 1946 De Leemkuil opgericht.


