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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 Meijhorst 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

Tussen stad 
en park
Ommetje Meijhorst is een wande-
ling onder boomkruinen en langs 
het verborgen Grand Canal. U komt 
langs rugby- en honkbalvelden, 
de wijkspeeltuin en buurtparkjes. 
Het complete ommetje is 
3,9 kilometer lang. 

• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen de 
beschrijving in Meijhorst, voor wijkcentrum Dukenburg . 
U loopt voor de Lidl langs en zodra u het park in loopt slaat 
u rechts af het Oude Eikenlaantje 1  in.

• Bij de eerste kruising van wandelpaden gaat u links. Na de 
fietssluis meteen rechts het halfverharde pad in. Na 30 meter 
links. Na 20 meter steekt u de 62e straat over en rechtdoor 
het voetpad op. Vijf meter na de eerste voetpadkruising 
gaat u rechts de halfverharding op. U bevindt zich nu in het 
hart van het Wijkpark Meijhorst 2 . U houdt de speeltuin (in 
het park) aan uw linkerkant. Op de driesprong gaat 

 u links richting brievenbus en steekt rechtsaf de rondweg 
13e straat over. U loopt rechtdoor richting flats en passeert 
deze helemaal linksom via een pad tussen vijver en flats. 

 U loopt door tot u bij een bloemenkeetje uitkomt.
• U loopt voor het bloemenkeetje langs en gaat na 40 meter 

links de 16e straat in. Ter hoogte van de flat Vijverhorst 
 gaat u links het pad in tussen water en flat de Vijverhorst. 
 U loopt achter de flat langs het Grand Canal 3 . Daar waar 

het Grand Canal eindigt, steekt u weer schuin rechts door 
het groen naar de 16e straat. U vervolgt de route langs de 
16e straat 4 . Na 150 meter gaat u links de Staddijk op. 

 Na 40 meter loopt u rechts het pad in tussen vijver en 
sportveld. Na 150 meter links en na 10 meter weer links.

• Dit pad is ongeveer 1600 meter lang. De eerste helft loopt 
 u langs de sportvelden 5 . Aansluitend loopt u langs water 

en natuur 6 . Aan het einde passeert u natuurspeeltuin 
 de Speeldijk 7 . Voorbij de speeltuin gaat u meteen linksaf 

het pad in.
• U komt weer op de Staddijk en gaat links. Na 100 meter 

gaat u rechts het voetpad in. Bij de 26e straat gaat u links. 
Aan het eind gaat u links (25e straat) en meteen rechts 

 (28e straat). U loopt recht door het parkje naar de 29e straat. 
Daar gaat u rechts, links de bocht om en voorbij basisschool 
de Meiboom 8  weer rechts. Steek de rondweg 12e straat 
over en ga meteen links en na 60 meter rechts de 52e straat 
in. Via de 54e straat gaat u rechtdoor tot aan de senioren-
woningen. Daar gaat u rechts het Wijkpark Meijhorst weer in. 
Houd rechts aan en u komt weer uit bij het startpunt.
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Ommetje Meijhorst 3,9 km
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In de historische eikenlaan staan oude 
Amerikaanse eiken. De eikenlaan was 
ooit onderdeel van het landgoed 
De Duckenburg. Het landgoed 
vond zijn oorsprong in het voor-
malige kasteel Duckenburg rond 
1434. Het diende verschillende 
legeraanvoerders die het op Nijmegen 
hadden voorzien, w.o. Karel de Stoute. 
Sinds Nijmegen in 1966 
het kanaal overstak 
verrezen in Dukenburg 
woningen voor zo’n 
45.000 Nijmegenaren. 
Van de prachtige oude 
lanen zijn nog delen 
te vinden.

Het Grand Canal is in 1688 aangelegd 
door Willem van Schuijlenburg naar voor-
beeld van Versailles. Het had een kaars-
rechte zichtlijn van de oude burcht tot aan 
Wijchen toe, was 600 meter lang en 30 
meter breed. Deze lange vijver behoorde 
bij de formele tuin op zijn landgoed De 
Duckenburg. Sinds 1972 onderbreekt de 
12 etages hoge galerijflat de zichtlijn.

Het Wijkpark Meijhorst omvat een curieuze 
mengeling van 51 inheemse en exotische 
bomen. Bij de aanleg van deze wijk is dit open 
deel tussen de 11e en 60e straat gebruikt als 
bomendepot. Enkele bomen met spannende 
namen zijn de Zwarte Noot, de Schietwilg, 
Hongaarse eik, Bastaard hanespoordoorn,  
Scharlaken eik en Toona.

Maar liefst 17 hectare aan sportvelden lig-
gen aan de Staddijk. In Staddijk Noord ze-
telt een variëteit aan sportverenigingen, 
waaronder honk- en softbal vereniging de 
Hazenkamp en voetbalvereniging CSV 
Oranje Blauw. Hoe divers ook, alle vereni-
gingen leveren talenten, stellen plezier en 
sportiviteit voorop en vormen een ont-
moetingsplaats voor veel Dukenburgers.
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Stedenbouwkundige Ir. Anton Olivier koos 
er samen met de gemeente Nijmegen 
voor om het stadsdeel Dukenburg op te 
zetten met laagbouw en veel groen. 
Later is er een aanzienlijke hoeveelheid 
flats bijgebouwd vanwege de woningnood. 
De afgebeelde karakteristieke jaren 70-
woningen met lessenaardak zijn gebouwd 
door Bouwcombinatie Noviomagum N.V.

De Maas en de Rijn hebben aan het eind van 
de voorlaatste ijstijd mede de bodem gevormd 
van Stadspark Staddijk. De vorm van de vijvers 
zijn restanten van dit vlechtend rivieren-
systeem. In het kwelgebiedje staan de moeras-
wespenorchis en het zeer zeldzame vetblad. 
Het 80 hectare grote park is tussen 1968 en 
1979 aangelegd en wordt door een schaaps-
kudde begraasd. 

Daltonschool de Meiboom is een brede school die 
samenwerkt met diverse partijen om de talenten van 
kinderen optimaal te ontwikkelen. Het daltononderwijs 
werd in het begin van de 20ste eeuw ingevoerd door 
Helen Parkhurst. Zij ontwikkelde in het Amerikaanse 
plaatsje Dalton een onderwijsvorm die vooral gericht 
was op zelfstandig leren en samenwerken.
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In het voorjaar van 2010 is natuurspeel-
tuin Staddijk aangelegd, een prachtig speel-
gebied voor kinderen van 2 tot 12 jaar. 
Kinderen kunnen zich vermaken bij de 
waterspeelplaats met eiland en veerpont 
of op de speeltoestellen van robiniahout. 
Boomhutten, struinroutes, glijbanen en 
kabelbanen maken het geheel compleet. 
Een beheerder zorgt dat alles netjes blijft.


