
• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen  
het ommetje met de rug naar de Orangerie  1 . Volg het 
Orangeriepad naar rechts en steek de weg over. Blijf het 
graspad volgen tot u bij de T-splitsing voor de vijver uitkomt. 
Ga links en bij de bankjes 2  rechts. Ga de eerste weg 
rechts het houten bruggetje over. Loop door tot u via een 
kleiner bruggetje weer op het Valckenaerpad uitkomt.  
Dan links en de eerste weer links. Blijf in het Uilenbosje 3  
het pad volgen, houd bij de splitsing links en daarna rechts. 
U komt uit op het Duckenburgpad 8 . 

• Ga rechts en steek de weg over. Ga aan de overkant links 
 en loop langs de heg en het water, ook als u rechts de bocht 

om gaat. Voorbij de flats en vóór het tankstation steekt u 
over en gaat de 51e straat in. 

• Steek de 21ste straat over, ga links over het struinpad langs 
de Wollewei 4  en aan het einde rechts door de hekjes. 
Volg het pad en steek het bruggetje over. Ga links en loop 
over het gras tot u bij het Westkanaalpad komt. 

• U kunt over het dijkje 5  lopen of over het fietspad. Na zo’n 
300 meter komt het dijkpad vanzelf weer op het fietspad 
uit. Loop verder langs het kanaal 6  tot u vlak voor de brug 
7  links een klein paadje in kunt.

• Loop langs de flats, steek schuin naar rechts de weg over 
en ga iets omhoog tot u links het Duckenburgpad 8  op kunt. 
Ga bij de splitsing rechts het Orangeriepad op. U bent weer 
bij de Orangerie 1 .
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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 Lankforst 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

Van Uilenbosje 
tot Wollewei
Dit ommetje laat u bijzondere 
plekjes zien in Lankforst. Plekjes 
met veel groen, veel water en 
met grote ogen die u mysterieus 
nastaren. Het complete ommetje 
is 3 kilometer lang.
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Landhuis De Duckenburg is de 
resterende helft van een grote 
orangerie, een soort serre 
waar ’s winters de exotische 
planten stonden. De orangerie 
hoorde bij landgoed De Ducken-
burg en werd in 1730 gebouwd 
door de zoon van Willem van 
Schuijlenburg.

Langs het fietspad en op het 
dijkje kijken de bomen u soms 
aan. Op de stam van de witte 
abelen ziet u patronen in de 
vorm van grote ogen. Ze lijken 
wel een beetje op Egyptische 
hiëroglyfen. Hoe de ogen 
ontstaan is niet bekend. 

Beeldend kunstenaar Mireille 
Ligterink maakte deze banken 
met glasmozaïek voor het 
project Nijmegen Visueel. 
De ontwerpen zijn geïn spireerd 
op de omgeving en op ideeën 
van wijkbewoners en leerlingen 
van Nutsschool Lankforst.

Het Maas-Waalkanaal is 13,5 
kilometer lang en verbindt 
de Maas bij Heumen met de 
Waal bij Weurt. Voordat het in 
1927 werd geopend moesten 
schippers ongeveer honderd 
kilometer omvaren om van 
Heumen in Nijmegen te komen.

Het Uilenbosje was ooit deel 
van het voormalige landgoed 
Duckenburg. Het ontleent zijn 
naam aan de uilen die hier 
vaak door buurtbewoners 
gehoord werden. In het bosje 
en het water leven verrassend 
veel vogels en andere dieren.

In 2007 heeft Rijkswater-
staat deze brug met vijzels 
38 centimeter verhoogd. 
Hierdoor kunnen grotere 
schepen met vier lagen 
containers er ook bij hoog-
water veilig onderdoor.

Park de Wollewei is genoemd 
naar het levende schilderij 
uit het boek ‘Erik, of het klein 
insectenboek’ van Godfried 
Bomans. Een paar jaar terug 
zijn de kleine vijvers samen-
gevoegd tot een stromend 
beekje. Daar is onder meer 
de ijsvogel op af gekomen. 

Het Duckenburgpad is de 
oude weg naar de oranjerie. 
De laan loopt door tot in 
Zwanenveld en is omzoomd 
door beuken en taxussen. 
Ter hoogte van het Uilenbosje 
staan langs de laan cipressen.


