Wandelroute Ooijpolder
Schilderachtig rivierenland

Routebeschrijving
De ingang van Museum Valkhof is de start van de
route. Loop langs de ingang de trap af en ga

De weidse wolkenluchten, uiterwaarden
en dijken maken de Ooijpolder tot een
schilderachtig rivierenland. De polder ligt
vrijwel direct naast de Waalbrug. Altijd
beweegt er iets, boten op de Waal tuffen
traag voorbij. Grote groepen vogels
vliegen over of zwemmen rond op de
plassen. En door dit landschap slingert de
smalle winterdijk als verkeersader.
Binnendijks liggen de Groenlanden, een
ruig gebied vol struikgewas en met riet
omzoomde kleiputten. Alle konikpaarden
en gallowayrunderen trekken hierheen
als ze uit de uiterwaarden weg moeten
tijdens periodes van hoogwater. Ze lopen
vrij door het hele gebied.

Over de route

onderaan rechts. Loop naar de voet van de
Waalbrug en ga via de oprit onder de brug door,
eerst Waalkade, verderop Ubbergseweg.

A) Bij het Hollandsch Duitsch Gemaal uit 1933
gaat u linksaf, de Ooijsedijk op. Vlak voor het
grote witte vakwerkhuis linksaf, Ooijse Sluispad.
Door het hek de oeverwal van de rivier op.

B) Ga na anderhalve kilometer bij het klaphek
rechtsaf en bij een asfaltweg linksaf. Neem na
ongeveer honderd meter de afslag rechts,
aangeduid met een bordje ‘fietsroute’. De route
loopt over de Vlietberg, een stukje hoger gelegen
grond met wat huizen en een steenfabriek met
hoge schoorsteen. Blijf de bordjes ‘fietsroute’
volgen, dan komt u na de steenfabriek via de
Zwarteweg weer uit op de Ooijse Bandijk. Steek
deze dijk met asfaltweg gewoon over: rechtdoor,
Langstraat. Loop over de verkeerssluis met

Lengte: 12 km, ca. 3,5 uur.
Startpunt: Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59,

veerooster en klaphekje, klim links tussen struiken

6511 TB Nijmegen.

evenwijdig aan de Langstraat over de brede

Parkeren: parkeergarage bij museum Het Valkhof.

Defensiedijk.

door het dijktalud op en vervolg de route

Openbaar vervoer: vanaf NS-station Nijmegen te
voet naar Waalkade of per bus naar het Valkhof.

C) Steek de kruising, wederom de Ooijse Bandijk,

Honden: aangelijnd welkom

met een asfaltweg, over en loop rechtdoor. Volg

Tip: trek voor deze route waterdichte wandel-

de landtong tussen enkele kleiputten tot de

schoenen aan.

Bisonbaai.

Als een deel van de wandelroute onder water
staat, kunt u vanaf het Hollandsch Duitsch Gemaal

D) Sla linksaf voor de complete route langs de

steeds de Ooijse Bandijk volgen tot de Langstraat.

(linker)oever van de baai. Loop daarbij evenwijdig

Ga daar rechtsaf, volg het pad over de Defensie-

aan de oever van de Waal. Het loont de moeite

dijk langs de uitkijktoren tot u weer op de

om even door te steken naar de rivier om te zien

geasfalteerde dijk uitkomt: rechtsaf. Bij T-splitsing

wat het hoogwater doet met zand en grind, hoe

linksaf en eerste rechtsaf, Spruitenkamp. Volg dan

een oeverwal wordt gevormd. Aan het eind van

de routebeschrijving vanaf E.

de Bisonbaai bij de dijk bij een klaphekje rechtsaf

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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de Erlecomse Dam op.

groepen ganzen grazen. Volg deze rustige weg

U kunt ook linksaf om iets te eten of drinken bij

tot de Ooijse Bandijk.

Oortjeshekken, het bekende huiskamercafé van

F) Ga de dijk op, linksaf en blijf deze dijk

de Ooij.

helemaal volgen. Onderweg hebt u een prachtig

E) Volg de dijk verder en ga links over de

zicht over de Oude Waal, een vogelrijke plas, en

Spruitenkamp. Bij de T-splitsing rechtsaf

natuurlijk ook het silhouet van Nijmegen op de

Hezelstraat. Ga bij de kruising rechtdoor. Rechts

achtergrond met de Valkhofburcht tegen de

van u ligt natuurreservaat de Groenlanden, links

stuwwal. Bij het gemaal, sla rechtsaf en onder de

ligt een open weidegebied waar in de winter

brug door terug naar de parkeerplaats.

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl
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klei vervoerden naar steenfabriek De Ooij. Nu is

Onderweg

het een onderdoorgang voor vee. De

1. Ooijpolder

waterplassen en verdiepte weilanden die u van

Door het hek bereikt u de oeverwal van de rivier,

hieruit kunt zien, zijn voormalige kleiputten.

die iets hoger ligt dan de graslanden. U loopt nu
langs de Ooijpolder, die toegankelijk is voor de

5. Kasteel Ooij

wandelaar. Grote groepen vogels vliegen over of

De bouwwerken op de terpachtige bult, de

zwemmen rond op de plassen. Binnendijks liggen

duiventoren en de gebouwen ernaast met een

de Groenlanden, een ruig gebied vol struikgewas

mooie bakstenen poort, zijn onderdelen van het

en met riet omzoomde kleiputten. Alle konik-

Kasteelsche Hof. Tot 1795 heeft hier Kasteel Ooij

paarden en gallowayrunderen trekken hierheen

gestaan, dat is verwoest door de Franse troepen.

als ze uit de uiterwaarden weg moeten tijdens

Iets verderop ligt het voormalig Nederlands-

periodes van hoogwater. Ze lopen vrij door het

hervormde kerkje met woonhuis, waarin nu een

hele gebied. Als wandelaar hoef je niet bang voor

bedrijf is gevestigd.

ze te zijn. Rustig langs de dieren lopen en genoeg
Lengte houden, zorgt dat de grazers niet

6. Transformatorhuisje

opschrikken.

Het transformatorhuisje uit 1926 is ter
bescherming tegen hoogwater op een poort

2. Defensielinie met bunkerachtige bouwsels

gebouwd. Het diende om de machines in de NV

De Defensiedijk is onderdeel van de voormalige

Steenfabriek v/h R. Janssen van krachtstroom te

IJssellinie. Deze IJssellinie rond 1950, tijdens de

voorzien.

eerste jaren van de Koude Oorlog, de geheime
defensielinie van het Westen geweest. Betonnen

7. Tiengeboden

bunkerachtige bouwsels zijn hier en daar te zien.

Aan het einde van de Hezelstraat ligt een groepje

Verderop biedt de nieuwe uitkijktoren een mooi

kleine arbeiderswoningen die vroeger eigendom

uitzicht over de Groenlanden.

waren van de steenfabriek, het gehucht
Tiengeboden.

3. Bisonbaai
Bij een grote plas aangekomen, de Bisonbaai, ziet
u veel grazers. Er zijn in deze kuddes bijna net zo
veel stieren en hengsten als koeien en merries, de
natuurlijke geslachtsverhouding. Het beheer over
al het vee berust niet bij Staatsbosbeheer, maar
bij FREE Nature.

4. Spruitenkamp
De Spruitenkamp is een slingerend dijkje door
een van de schilderachtigste plekken van de Ooij.
U treft daar een aparte doorlaat aan in de dijk,
het zogeheten bruggat. Ooit werd de dijk hier
doorsneden door een spoor waarover treintjes

voor meer informatie: info@staatsbosbeheer.nl of www.staatsbosbeheer.nl

