
Nijmeegse 
Ommetjes

ZW
A

N
EN

V
EL

D

Routebeschrijving

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart of 
-beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Zwanenveld 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
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• U kunt het ommetje op ieder punt beginnen. We beginnen de  
beschrijving bij busstation Dukenburg . Steek over bij het 

 zebrapad en loop via de overdekte passage van het winkel-
 centrum naar de andere kant. Steek de weg over en neem het 

tweede pad links (Geologenlaantje).
• Ga het eerste pad rechts. Houd bij de drie splitsingen eerst rechts, 

weer rechts en dan links 1 . Ga na het bankje rechts de houten 
brug over, loop rechtsaf over de stoep en steek voor de kruising 
linksaf de straat over. Ga linksaf het pad met de steen op en  
houd kort daarop links (het hoofdpad) aan. Het pad slingert verder, 
ga bij de eerste viersprong rechtdoor en bij de tweede rechtdoor 
het smallere pad op en iets later over de houten steigers. 

• Ga aan het einde van het pad linksaf langs het fietspad en steek
 iets verder via het fietspad rechtsaf de Nieuwe Dukenburgseweg 

over (voorzichtig!).
• Ga het smalle voetpaadje in en houd bij de splitsing links.  

Bij de straat steekt u over. Loop eventueel even naar Landhuis 
 ‘De Duckenburg’ 2 . Ga dan weer terug naar de stoep en houd 
 de vijver aan uw linkerhand. Steek over en buig rechtsaf richting 

flats 3  en ga op het Orangeriepad links.
• Ga bij de T-splitsing rechtsaf (Valckenaerpad) en neem het  

tweede pad links het bos in. Ga in het Uilenbosje 4  bij de eerste 
splitsing rechtsaf, bij de tweede linksaf, bij de derde linksaf, bij  
de vierde rechtsaf, bij de vijfde linksaf en bij de zesde rechtsaf.

• Als u het bos uitkomt gaat u rechts de houten vlonder over en dan 
links het Duckenburgpad 5  op. U blijft dit pad volgen (u moet 
daarbij een weg oversteken), en gaat aan het einde rechts en 
meteen linksaf onder de tunnel door.

• Ga na circa 100 meter rechtsaf een pad tussen de bomen op. 
Steek de weg over en vervolg de bomenlaan 5  naast de Oude 
Dukenburgseweg. 

• Vlak voor het einde van het zandpad gaat u rechtsaf, steekt over, 
en loopt linksaf langs het Maas-Waalkanaal 6 . Bij het eerste 

 pad linksaf, u steekt over en loopt de Teersdijk op. 
• Vlak voor het tweede zijpad links ziet u door de bomen Boerderij 

’t Hert 7 . Ga het zijpad in om het te bekijken en keer weer terug 
op de Teersdijk. 

• Loop de Teersdijk 8  helemaal af (steek halverwege over).  
Steek aan het einde fietspad en weg over en loop linksom de 
hoogbouw en winkelcentrum naar het startpunt.

Ommetje Zwanenveld laat u de  
andere kant zien van Zwanenveld 
en een deel van Lankforst. Een 
kant met weinig verkeer en veel 
groen en historie. Het complete 
ommetje is 4,4 kilometer lang.

Tussen de bomen



Ommetje Zwanenveld 4,4 km
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U loopt langs een oude rivier-
bedding waar vroeger turf werd 
gestoken. Deze groenstrook 
staat bekend als ‘park De 
Geologenstrook’. Na de een-
na-laatste ijstijd (150.000 jaar 
geleden) stroomden hier vele 
kleine riviertjes. Door het ver-
dwijnen van het smeltwater 
slibden ze langzaam dicht met 
planten en ontstond er veen. 

Het Duckenburgpad is de oude 
weg naar de orangerie. Deze 
laan is omzoomd door lindes 
en taxussen. Na de onderbre-
king door de Nieuwe Duken-
burgseweg gaat hij in Zwanen- 
veld verder. Dankzij de bomen 
ziet u duidelijk dat dit vroeger 
een doorlopende laan is 
geweest. Let op het creatieve 
oevergebruik aan de overkant.

Brasserie ’t Zusje in huize 
De Duckenburg. Dit pand 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.

Toen het Maas-Waalkanaal in 
1927 werd geopend, lag het nog 
tussen de akkers en weilanden 
ten westen van Nijmegen.  
Het kanaal kortte de vaarweg 
van Maas naar Waal in van  
honderd tot dertien kilometer. 
Met de bouw van Dukenburg 
vanaf 1966 maakte Nijmegen 
de sprong over het kanaal.

Op de plaats van de flats  
stond eeuwen geleden kasteel 
Duckenburg. In 1585 werd het 
kasteel door de Spanjaarden  
in brand gestoken. De resten 
en het landgoed gingen naar 
Willem van Schuijlenburg, 
schatmeester van stadhouder 
Willem de Derde die ook 
koning van Engeland was.

Tussen de nieuwbouw en de 
bomen staat Boerderij ’t Hert 
uit 1802. Het is de oudste, 
nog bestaande boerderij in 
Dukenburg. Van 1971 tot zijn 
dood begin 2016 woonde beel-
dend kunstenaar Ted Felen 
hier. Hij is vooral bekend als 
glazenier. Overal in Nederland 
zijn glas-in-loodramen van 
hem te vinden.

Het Uilenbosje is een van 
de weinige landschappelijke 
elementen die bewaard zijn 
gebleven van het voormalige 
landgoed Duckenburg. Onder 
meer Karel de Stoute heeft 
hier gewandeld, toen hij op 
het landgoed zijn intrek had 
genomen tijdens het beleg 
van Nijmegen (1673).

De Teersdijk is deel van een 
eeuwenoude landweg. De weg 
was zo belangrijk dat er tol 
werd geheven. Het tolhuis is 
nog te zien in de wijk Tolhuis. 
Al in de Romeinse tijd was de 
weg onderdeel van een route 
Nijmegen-Grave. Eeuwenlang 
was de Teersdijk een schakel 
in de route Nijmegen-
Den Bosch-Antwerpen.


