
• U kunt uw route altijd naar 
eigen inzicht aanpassen.

• Er is geen bewegwijzering 
(zie routetekening of routebeschrijving).

• Blijft u buiten de openbare weg 
zoveel mogelijk op de paden.

• U loopt op eigen risico.

Ommetje Oosterhout maakt deel uit van een serie 
Nijmeegse Ommetjes. Nijmeegse Ommetjes zijn kleine
wandelingen van 45 minuten tot een uur door Nijmeegse
wijken. De wandelingen volgen zoveel mogelijk onver-
wachte paden en voeren langs cultuurhistorische en 
natuurlijke bijzonderheden van een wijk. Over die bij-
zonderheden leest u meer in de routebeschrijving. 
Met de Nijmeegse Ommetjes leert u uw wijk op een 
gezonde en prettige manier beter kennen. 

TipsRoutebeschrijving

U kunt het ommetje op ieder gewenst punt starten. We
beginnen de beschrijving met onze rug naar de trap van
De Klif . Ga rechts langs de punt van De Klif en
steek de busbaan over. Ga linksaf en dan de eerste weg
rechts langs de wadi van de Imbrexstraat. Ga aan het
einde links en loop langs het water tot u de brug over
kunt. Na de brug loopt u door tot het einde en gaat
links de Van Boetzelaerstraat in. Loop door tot het
groene hek en ga meteen daarna het bospaadje links. 

Bij het open veld gaat u rechts en na de paardenweide
links . Volg het pad naar rechts, ga dan links en
neem het eerste pad weer rechts. U loopt langs het
landgoed Oosterhout . Ga de eerste rechts tot u op
een halfverharde weg komt; hier gaat u links. Na de
dienstwoning gaat u links de dijk op. Steek de dijk
voorzichtig over en loop over het asfalt schuin naar be-
neden.  

Loop langs de kolk en blijf ook nog even beneden
als er weer een strook asfalt omhoog gaat. Bij de NAP-
paal kunt u de dijk weer op. Wie wil kan nog een mooi
uitstapje maken naar de Waal, door even verderop het
pad links in te gaan. 

Steek de dijk over en loop aan de andere kant de Dorps-
straat in, langs de St. Leonarduskerk . Loop verder6
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tot u op nummer 42 het houten gebouw Heureka 
ziet. Ga rechts de Zandstraat in en aan het eind links
het Kerkpad. Volg dit pad langs de weiden, steek de
grote straat over en blijf rechtdoor lopen tot u bij Park
De Rietgraaf komt. 

Ga na het bruggetje rechts en dan links. Volg het pad
langs het water, ook nadat u de busbaan bent overgesto-
ken. Ga over de brug en loop rechts terug naar De Klif. 
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Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

www.nijmegen.nl/ommetjes

NIJMEEGSE OMMETJES

Dit ommetje loopt door nieuw

Oosterhout (gemeente Nijmegen),

oud Oosterhout (gemeente 

Overbetuwe) en brengt u op de

plaats waar vroeger een deel van

Oosterhout lag. Onderweg komt 

u veel groen en water tegen. 

Het complete ommetje is 

bijna vijf kilometer lang. 

Ommetje
Oosterhout
Oud, nieuw en groen



Ommetje Oosterhout 5 km Routekaart

In 1930 legden de ouders van de huidige
eigenaren van het landgoed een tuin aan
van naaldbomen: een pinetum. Momenteel
probeert men het pinetum in zijn oude staat
terug te brengen. Om de jonge struiken en
bomen een kans te geven is het pinetum
enkele jaren niet toegankelijk. 

Het opvallende pand Heureka is een
Noorse prefab woning, die in 1920 naar
Nederland werd verscheept. Even stond
het in Elst, maar in 1923 werd het door
de rentmeester van kasteel Oosterhout
hierheen verhuisd. Oorspronkelijk lag
er een boomgaard om de woning. 

Bij de dijkdoorbraak van 1820 ging ook de
kerk van Oosterhout verloren. Op de plaats
van de huidige St. Leonarduskerk werd een
nieuwe kerk gebouwd. Toen deze te klein
werd, begon men aan de bouw van de St.
Leonarduskerk die in 1935 in gebruik ging. 

De Verburgtskolk is in 1809 ontstaan
bij een van de dijkdoorbraken die
kasteel Oosterhout verwoestten.
Toen het in 1820 nogmaals mis
ging werd een nieuwe dijk om de
ontstane kolken heen gelegd. Van-
daar de slinger in de dijk. 

Park De Rietgraaf is ge-
noemd naar een oude
waterloop die via grillige
wegen door het gebied
liep. Op veel plaatsen is
de Rietgraaf nu onzicht-
baar of zelfs onderbro-
ken. De contouren van
de oude watergang wor-
den in de Waalsprong
weer zo veel mogelijk
zichtbaar gemaakt. Zo
ook in de vijvers van
Park De Rietgraaf.

Rondom Huis Ooster-
hout liggen nog ver-
schillende bijgebouwen.
Dit was oorspronkelijk
de woning van de koet-
sier en later van de
jachtopziener van het
landgoed. Het huis is
gebouwd rond 1915 en
combineert verschillen-
de stijlen uit de archi-
tectuur. Het rijksmonu-
ment biedt nu onderdak
aan twee huishoudens.

21 3

67

8 4

5

Kunstwerk de Ark is een triomfboog
die in maat en decoratie is afgestemd
op de hoofdgebruikers van De Klif:
kinderen. De makers van Studio Job
wilden met de Ark het plein meer het
karakter van een plein geven, zoals in
Rome en Parijs.

Al in de 14e eeuw was hier een land-
goed Oosterhout. Het kasteel dat er
stond werd door brand en dijkdoor-
braken verschillende keren verwoest
en weer herbouwd. Het huidige
Huis Oosterhout werd in 1850 wat
verder van de rivier gebouwd.


