De Klispoel
Een ondernemer uit
Beek ontdekte de unieke
kwaliteit van het Ubberg
se bronwater en stichtte
kwekerij de Klispoel voor
de teelt van waterkers.
Het water stroomt door
betonnen kweekbakken
die kunnen worden over
kapt met plastic boog
kassen.

Wasserij
Het huis op nummer 24
werd omstreeks 1900 ge
bouwd als wasserij met een
dubbel woonhuis. De was
werd gedaan met gebruik
van de constante stroom
zuiver bronwater. Achter
het huis lagen grasvelden,
de zogenaamde bleekvel
den, waar het wasgoed in
het zonlicht kon bleken.
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Kasteel de Ubburgh
Dit laantje leidt naar het
voormalig kasteelterrein
van Ubbergen. Het kas
teel de Ubburgh lag in
het brongebied en was
omgeven door een gracht.
Het werd gebouwd in de
dertiende eeuw en in 1582
verwoest.

Bronnen
Zuiver grondwater komt
in talloze bronnen aan
het oppervlak in het grote
brongebied van Ubbergen.
Het is nu een uniek natuur
gebied met veel zeldzame
soorten planten en dieren.
In het voorjaar bloeien hier
onder andere het paarbla
dig goudveil en de slanke
sleutelbloem.

Routebeschrijving
Lengte: 3.7 km. Gering hoogteverschil | paden kunnen
modderig zijn | twee overstapjes en een wandelbrug |
honden aan de lijn.
Start: De kleine Dame, Kasteelselaan 60, Ubbergen
 Sta met je rug naar de ingang van het gebouwtje en loop
naar links langs de slagboom het bospad in 1 .
 Ga het eerste pad naar links, het Koen Vandepoelpad
(vlonderpad over moeras) 2 .
 Bij de Y-splitsing rechtsaf. Bij de eerstvolgende Y-split
sing linksaf. We volgen nog steeds het Koen Vandepoel
pad 3 .
 Dit pad blijven volgen en het houten bruggetje over.
Bij de T-splitsing linksaf.
 Ga door het poortje en via de wandelbrug 4 de weg
over. Op de brug is een uitkijkpunt over het Zwanen
broekje 5 en de Ooijpolder.
 Ga na de brug rechtsaf het asfaltpad op. Pak het tweede
graspad links, overstapje over 6 .
 Loop het graspad uit tot aan het Meertje 7 . Aan de
overkant zie je het kerkje van Persingen.
 Volg het graspad naar rechts. Aan de overkant van het
water links, zie je na ongeveer 100 meter, een verhoging
in het landschap 8 .
 Volg het graspad naar rechts, richting heuvelrug.
Aan het eind van het pad overstapje over en op de
T-splitsing rechts het asfaltpad op.
 Na een bankje aan de linkerkant, zie je een hek met een
overstapje waar je de weg kunt oversteken. Pas op met
oversteken. (Een veilig alternatief is: loop door naar
de wandelbrug, steek over en loop via het fietspad
weer terug).
 Ga aan de overkant door het klaphek en blijf rechtdoor
lopen 9 .
 Neem, na het terrein van de Klispoel, de eerste klinker
weg rechts, de Kasteelselaan 10 .
 Volg deze weg 11 .
 12 De klinkerweg gaat over in een zandpad. Blijf dit
pad volgen tot het beginpunt van de wandeling. Negeer
zijpaden.

Kijk voor meer ommetjes op www.wandeleninbergendal.nl
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Dorpsommetje
Ubbergen-laag
Een wandeling door het lage en
natte deel van Ubbergen
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Natuur en cultuur in het brongebied
en in de Polder van Beek
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De Springplank
Deze wandelbrug en het
verderop gelegen trek
pontje over het Meertje (het
Persingense Veer) over
bruggen voor de wandelaar
de barrières van weg en
water naar de Ooijpolder.
Ze zijn aangelegd om de
toegankelijkheid van het
landschap te vergroten.
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Ubbergen-laag
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Boerenlandroute
Boeren en andere grondei
genaren in de Polder van
Beek en in de Ooijpolder
omzomen hun landbouw
percelen met landschap
selementen en boeren
landroutes op graspaden.
Het landschap wordt fraai
er, de natuur rijker en het
boerenland toegankelijk
voor wandelaars. Hiervoor
krijgen zij een vergoeding
van de gemeente.
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Kasteel van Persingen
De verhoging in het land
schap aan de overkant van
het Meertje is alles wat
resteert van het kasteel
van Persingen. Tot in de
zestiende eeuw beheers
ten de heren van Persin
gen hier de handelsroutes
over het Meertje en over
de weg naar het oosten.
Na verwoesting van het
kasteel door de Spanjaar
den werd op de ruïnes een
boerenwoning gebouwd,
het Oude Huys te Persin
gen. Bij de dijkdoorbraken
van 1809 en 1820 spoelden
ijsschotsen het huis volle
dig weg.

5

1
Bevers
Het moeras langs de
Kasteelselaan ontstond
toen bevers dammen
bouwden in de beken die
het water afvoeren naar
de Ooijpolder. Zo creë
ren de knaagdieren hun
eigen leefgebied. Bevers
werden in de jaren ‘90 in
de Millingerwaard en de
Groenlanden uitgezet en
kwamen op eigen kracht
naar Ubbergen.
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Ubbergse ijsbaan
Tot in de jaren zestig van
de vorige eeuw lagen hier
weilanden die elke winter
onder water werden gezet.
Bij aanhoudende vorst kon
op deze Ubbergse ijsbaan
geschaatst worden. Er was
een buffet, er werd muziek
gedraaid en ‘s avonds was
de baan verlicht. Als de
toenmalige tram bruingroe
ne vlaggetjes voerde wis
ten de Nijmegenaren dat de
schaatsbaan open was.
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Havo Notre Dame
Het nieuwe gebouw van de
Havo Notre Dame werd in
2011 in gebruik genomen.
Op de plaats van de oude
school, waar u nu staat,
werd een natuurgebied
aangelegd met bronvijvers
en moeras. De school werd
oorspronkelijk in 1903 ge
sticht door Franse nonnen
en was gehuisvest aan de
Rijksstraatweg.

Zwanenbroekje
Een particulier kocht een
stuk landbouwgrond in de
westhoek van de Polder
van Beek en vormde dat
om tot natuurgebied het
Zwanenbroekje met riet
moeras, bloemrijk grasland
en poelen. Nu vormt het
een belangrijke ecologische
schakel tussen het bron
gebied in Ubbergen en de
polder- en riviernatuur van
de Ooijpolder. Het is leefge
bied voor bijzondere dieren
zoals bevers, kamsalaman
ders en ijsvogels.
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Het Meertje
Vroeger stond deze water
gang in open verbinding
met de Waal. Om de land
bouwgrond in de Polder
van Beek droog te houden
bij een hoge waterstand
van de rivier lag hier een
dijkje. Nu controleert
het Hollandsch-Duitsch
gemaal (1933) bij Nijmegen
de waterstand. Het dijkje
verloor zijn functie en werd
in de jaren zestig geëgali
seerd.
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