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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 Neerbosch-Oost 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 beginnen.  
We beginnen de beschrijving bij bushalte Aubadestraat  
in de Otto C. Huismanstraat  1 . Steek zo nodig de  
Otto C. Huismanstraat over en loop de Aubadestraat in.  
In de verte ziet u een markant gebouw: FiftyTwoDegrees. 

• Ga aan het einde van de Aubadestraat rechts de Serenade-
straat in. Loop de Serenadestraat uit tot aan de Nocturne- 
flat. Houd de flat aan uw rechterhand en loop het pad af, 
tussen de twee grote stenen door 2 . 

• Ga naar rechts de Oostkanaaldijk op. U volgt de dijk ruim 
een kilometer 3  4  5 .

• Vlak voor de brug over het kanaal ziet u een wit kerkje 6 . 
Volg het pad naar rechts. U loopt nu parallel aan de  
grote weg. 

• Wanneer u aan uw linkerhand een fietstunneltje ziet,  
gaat u rechts een klein paadje het bos in 7 . 

• Volg het pad door het bos tot u weer bij de huizen komt.  
Ga voor de huizen links en neem het pad naar rechts  
langs het bankje en het speelveldje 8 .

• Volg het pad tot aan de Otto C. Huismanstraat.  
Ga naar rechts om bij het startpunt terug te komen.
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Ommetje Neerbosch-Oost is een 
verrassende wandeling rond 
Neerbosch-Oost. Een wandeling 
vol afwisselend groen, aantrekke-
lijke watergangen en mooie door-
kijkjes. Het complete ommetje 
is 3,5 kilometer lang.

De Groene Ring



Ommetje Neerbosch-Oost 3,5 km
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Het moderne gebouw met  
de knik is FiftyTwoDegrees. 
Het gebouw telt 18 verdie- 
pingen en herbergt kantoren, 
winkels, horeca en een  
parkeergarage. FiftyTwo-
Degrees is ontworpen door 
Francine Houben van  
Mecanoo architecten.

Het water aan de andere 
kant van de Oostkanaaldijk is 
rijk aan vis en watervogels. 
Wie geluk heeft kan hier 
zelfs de ijsvogel tegenkomen. 
IJsvogels zitten vaak op een 
overhangende tak en duiken 
het water in om met hun 
scherpe snavel een visje te 
verschalken. 

Zwerfstenen komen oor-
spronkelijk niet uit Nederland. 
Ze zijn in de voorlaatste ijstijd 
met het ijs uit Scandinavië 
meegelift. Het ijs kwam precies 
tot aan Nijmegen. Zo’n 150.000 
jaar geleden trok het ijs zich 
weer terug en bleven veel 
zwerfstenen liggen. 

Het witte kerkje in de Dorps-
straat stamt uit de 14e eeuw. 
Lang zat hier de firma Stadel-
maier. Dit bedrijf maakte 
liturgische kleding. Ook paus 
Benedictus XVI droeg kazuifels 
en mijters uit Neerbosch.

Aan de Oostkanaaldijk ligt 
kinderboerderij ’t Boerke. 
Hier zijn veel dieren te zien 
en te aaien en is een speel-
weide. De kinderboerderij 
is iedere dag open van 
10.00 tot 17.00 uur. 

Het bosje van de baron 
hoorde oorspronkelijk bij de 
villa aan de overkant van de 
Neerbosscheweg. In de 20e 
eeuw woonde hier baron  
Van Rijckevorsel. De kasteel-
achtige villa vormt een  
herkenningspunt voor wie  
hier Nijmegen binnenkomt. 
Om het te zien, moet je een 
beetje van de paden af. 

Het Maas-Waalkanaal loopt 
van Heumen naar Weurt. 
Het opende in 1927 en deelde 
het dorp Neerbosch door-
midden. De eerste bewoning 
van Neerbosch vond al in de 
13e eeuw plaats. Bij het dorp 
hoorden ook wijken als 
Hees en de Biezen. 

De voormalige Boskabouters 
en andere teams houden al 
jaren het bosje van de baron 
schoon. Als dank bood de wijk 
de Boskabouters bij hun 25-
jarig bestaan dit bankje aan. 
Bij het bankje is een kleine 
speelplaats.


