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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 Lindenholt-West 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. Deze omschrij-
ving begint bij wijkatelier Lindenholt aan Zellersacker 1003 

. Als u met uw rug naar de ingang van het wijkatelier staat 
steekt u over richting het fietspad.

 Ga op de splitsing links richting fietspad. Ga rechts het 
 Bert Oosterboschpad op. Ga direct na het bruggetje rechts 

het pad op tussen de kinderboerderij 1  en het water 2 . 
Na ongeveer 500 meter komt u bij een bruggetje. Steek het 
bruggetje over 3 , houd links aan en ga de eerste links 

 door de hekjes. Ga na het basketbalveld rechts en houd 
rechts aan tot u op een voetgangersrotonde links kunt.

• Volg de laan tot u bij de Weijbroekweg komt. Steek over en 
vervolg uw weg langs de laan met de oude eiken 4 . Dit is 
de Smallesteeg. Loop door tot u bij de volkstuintjes 5  
komt.

• Loop een klein stukje terug en ga bij de slagboom links. 
Vervolg uw weg langs het water tot u weer bij een bruggetje 
komt. Loop over het bruggetje. Ga voorbij de jeu-de-bou-
lesbaan links en loop rechtdoor. Na het volgende bruggetje 
gaat u meteen rechts het veldje op.

• Loop langs de bosjes, links langs het water, volg het struin-
pad naar links en ga dan bij de treurwilg weer naar links. U 
komt in een oude boomgaard 6 , waar u rechts gaat op de 
kruising van twee paadjes. Blijf dit pad volgen tot de grote 
weg, ga rechts en loop aan de rechterkant van de weg  
langs het Mondial College 7 , tot u een andere weg kunt 
oversteken.

• Ga aan de overkant links en loop richting de puntdaken van 
Wijkcentrum de Brack. Loop voor het gebouw naar rechts 
en ga links na de beweegtuin 8 . Volg de weg tot u weer in 
het park komt. Neem het pad naar rechts en blijf dit volgen 
tot u bij het bruggetje bij de waterspeelplaats komt. Ga hier 
links. Ga de eerste links, de parkeerplaats over. Sla rechts 
de Zellersacker in en u komt weer bij het startpunt.
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De Omloop
Tijdens dit ommetje loopt u bijna 
voortdurend langs het water of 
door het groen. Onderweg ziet u 
kleurrijke volkstuintjes, oude fruit-
bomen en bijzondere speeltuinen. 
Het complete ommetje is 3,8 
kilometer lang.



Ommetje Lindenholt-West 3,8 km

Deze boomgaard met laagstam 
fruitbomen hoorde vroeger bij de 
boerderij van de familie Zegers. 
Nu zorgt het IVN voor onderhoud 
van de bomen. In de zomer hangen 
ze vol met appels.

In 1983 start het Voortgezet 
Onderwijs in de wijk Lindenholt.  
De eerste aan deze kant van het 
MaasWaalkanaal. Na een aantal 
ontwikkelingen kreeg deze in 2007 
de naam Mondial College. 

In deze volkstuinen kom je 
mensen en gewassen tegen 
uit alle delen van de wereld. 
Van Marokko tot Indonesië 
en van Suriname tot Armenië. 
Ook de vele tuinhuisjes en 
kassen geven deze tuinen 
een kleurrijk karakter.

Lange tijd heeft de Smallesteeg 
Lindenholt verbonden met de 
Teersdijk in Wijchen. Met de 
komst van de A326 en later de 
A73 werd deze eikenlaan onder-
broken. In Wijchen, aan de 
overkant van de snelweg, is ook 
nog een stukje van de Smalle-
steeg te zien.

De nieuwbouw van de kinderboer-
derij sluit goed aan op het park. 
Dit ziet u bijvoorbeeld aan het 
gebruik van cederhout en de kleur 
van de stenen. De kleine raampjes 
zijn bedoeld om kinderen nieuws-
gierig te maken naar de dieren 
binnen. Zoals de uil en de chinchilla. 

Kijk eens goed naar de twee 
huizen waar u tussendoor loopt. 
De (ex-)bewoners houden of 
hielden zich allebei bezig met 
boringen. Links ziet u een 
schroefpaal voor funderingen. 
Rechts staat boven op de 
schoorsteen een flinke kies.

De vijvers in Lindenholt hebben een 
flinke opknapbeurt gehad. Door steile 
oevers te vervangen door geleidelijke 
oevers, komen er meer oever- en 
waterplanten. Daar voelen amfibieën 
en vissen zich thuis. Nu al zitten er 
bijzondere soorten als de rietvoorn 
en de kleine modderkruiper. 

In Spanje en China is het 
heel normaal: speeltuinen 
speciaal voor se nioren. 
In deze eerste beweegtuin 
van Nijmegen kunnen zowel 
kinderen als ouderen werken 
aan hun gezondheid en hun 
motoriek. 
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