
* | Gezicht op de Ooijpolder vanaf 
 de Holleweg bij Berg en Dal 
 Willem Carel Nakken, ca. 1860

Start: Museum Het Valkhof
Eindpunt: Museum Het Valkhof
Lengte :  ca. 9 km 
Tijd:  ca. 3 uur
Horeca:  Diverse horeca aan het begin 
 & het eind van de wandeling 
 in Nijmegen

Deze publicatie heeft als doel aandacht 
te vragen voor de kracht van de vaste 
collectie van Museum Het Valkhof en is  
tot stand gekomen met steun van  
de Vereniging Rembrandt en de  
Turing Foundation.

HET 
BINNENSTE 
BUITENLAND

Het eerste deel van deze route voert ons 
door de riviervlakte van de Rijn waar 
we op meerdere plaatsen een prachtig 
uitzicht hebben op de beboste hellingen 
van de stuwwal. Daarna wordt de stuwwal 
beklommen en voert de wandeling over 
het stuwwal-plateau. De panoramische 
vergezichten vanaf het plateau tussen  
Ubbergen en Nijmegen zijn spectaculair. 
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Wandel vanaf de ingang van Museum 
Het Valkhof, rechts de trap af. Ga onder-
aan de trappen rechts de Voerweg af en 
loop in de richting van de Waal. →

Als u op de Ooysedijk 200 meter naar 
rechts loopt, ziet u het Hollandsch- 
Duitsch Gemaal. In 1933 werd het gemaal 
gebouwd om water uit de Ooijpolder en 
de aansluitende Duitse polder af te voeren 
in de Waal. In de 19e eeuw was hier een 
sluis die door verschillende kunstenaars is 
vastgelegd: 

Met zijn 105 inwoners (40 huishoudens) 
wordt Persingen vaak bestempeld als het 
kleinste kerkdorp van Nederland. Het 
dorpje heeft een laat-middeleeuws kerkje, 
dat dienstdoet als tentoonstellingsruimte 
en trouwlocatie en dat ook gebruikt wordt 
voor uitvaarten. Het laatgotische kerkje 
dateert uit 1267 en krijgt rond 1420 haar 
huidige vorm. ↩

Rechts van u stond van 1300 tot 1582 
kasteel Ubbergen. In de National Gallery 
in Londen hangt een schilderij van dit 
kasteel van de hand van Albert Cuyp. 

7 | Berglandschap met gezicht op  
Kasteel Ubbergen bij Nijmegen

 Albert Cuyp, 1635-1639 
 National Gallery, Londen

Aan het einde van de Voerweg stond de 
Hunner- of Hoenderpoort. Deze is  
gesloopt aan het einde van de negentiende 
eeuw met de ontmanteling van de vesting- 
stad. Via deze poort verliet je in de 19e 
eeuw de stad om de Ooijpolder of Beek  
en Ubbergen te bezoeken. ↩

6 | Gezicht op het kerkje van Persingen  
uit het zuidwesten 

 Eugène Lücker, 1915-1925

Steek de Ubbergseweg over en ga de 
trap af richting de Lindenberghaven. Ga 
onder de Waalbrug door en steek via  
de voetgangersboogbrug (Ooijpoort) het 
water (Meertje) over. Volg het pad langs 
de rivier. 

Ga het bruggetje over de nevengeul 
voorbij. Volg het pad langs de geul, die  
u dus links houdt. Ga verderop door  
een klaphek. Het pad wordt een asfalt-
weg. Sla op de Ooysedijk linksaf. →

1 | De walmuur met de Hunnerpoort en  
de Belvédère.

4 | Sluisje in het Meertje. Gezicht uit het noor-
den (Waalzijde) op de sluis,

 Théophile de Bock, ca. 1895

5 | Gezicht op het kleine sluisje in de Ooij
 Rudolphus Lauwerier, ca. 1850 

2 | Gezicht op de Meersluis en de weg naar 
Ubbergen bij maanlicht

 Pieter Franciscus Peters (II), 1846

3 | Brug en sluisje in het Meertje,  
gezien vanaf het Meertje 

 Willem Bastiaan Tholen, 1904-1905

Volg het voetpad op de dijk rechts naast 
de weg. Verderop loopt u langs de straat. 
(Als het druk is, kunt u als alternatief het 
voetpad aan de rechterkant onderlangs 
de dijk nemen). 

Sla even voor een metalen beeldengroep 
rechtsaf; Persingsestraat, en volg deze 
ca. 2 km, tot na twee scherpe bochten. 
Ga waar een brede sloot de weg kruist 
bij een met blauwe paaltjes aangegeven 
pad langs de sloot rechtstaf over een 
slagboom. Volg het Boerenlandpad langs 
de westelijke zijde van de sloot. In de 
zomer is dit Boerenlandpad soms be-
hoorlijk overwoekerd. Als alternatief  
kunt u dan de Persingsestraat blijven 
volgen tot aan de Dyckgraaf van Wyck-
weg. Sla hier rechtsaf en loop door tot 
aan de wetering (Het Meertje) en het 
pontje in de bocht naar rechts. Heeft u 
het Boerenlandpad gevolgd dan gaat 
het pad vlak voor de wetering linksaf 
via een opstapje over het hek waarna 
het via wederom een opstapje over een 
hek uitkomt bij een trekpontje over de 
wetering (Meertje). Steek met het pontje 
het Meertje over. Vanaf het pontje ziet  
u Persingen liggen. ↗

Sla linksaf en volg het Boerenlandpad. 
Het pad komt uit bij een voetgangers-
brug over de Nieuwe Rijksweg. Steek 
via de brug de Nieuwe Rijksweg over 
en volg het pad door het Bronnenbos. 
Negeer een afslag naar rechts en ga 
over een bruggetje rechtdoor. Over weer 
een bruggetje bij een Y-splitsing linksaf 
slaan. Over een bruggetje en een trapje 
op een T-splitsing linksaf slaan. →

Begin 18e eeuw werd op de plaats van het 
kasteel een huis gebouwd in classicistisch- 
romantische stijl. Door de hoogtever- 
schillen konden drie tuinen rond het 
nieuwe huis worden aangelegd, een hoge, 
een midden en een lage tuin. 

In 1868 werd het huis gesloopt. Van de 
tuinen werd een groot park gemaakt, waar 
allerlei, voor die tijd, typische tuinsieraden 
werden geplaatst, zoals bankjes, bruggetjes 
en een prieeltje en er werden zelfs water- 
vallen aangelegd. Verscholen in het groen 
zijn de waterpartijen nu nog terug te vinden. 
↩

8 | Huis Ubbergen van de overzijde van de 
vijver gezien

 Carel Jacobus Behr, 1884

9 | De tuinen net na de afbraak van  
Huis Ubbergen, 1870

Het pad gaat over in een klinkerweg. 
Volg deze klinkerweg langs woningen 
aan de linkerkant. Aan het einde van de 
weg op een T-splitsing rechtsaf slaan. 
De Rijksstraatweg linksaf oversteken en 
bij huisnummer 62 het pad bij het bordje 
‘Heerlijkheid Beek’ nemen.

Via een klaphek klimmen we nu de 
stuwwal op. Volg het pad waarbij u het 
prikkeldraadhek langs een weiland aan 
uw linkerkant houdt. De weilanden waar 
we nu langs lopen hebben vanwege 
hun idyllische ligging de naam Elyseese 
Velden. Waar het hek naar links buigt 
rechtdoor lopen en op de volgende 
5-sprong het 1e pad scherp rechts om-
hoog nemen langs het routepaaltje met 
diverse kleurmarkeringen (dus niet het 
pad met de boomwortels). Bij het bankje 
hebben we een prachtig doorkijkje over 
de Rijnvlakte. ↗

Dit uitzicht heeft veel schilders geïnspireerd. 
Ten oosten ligt het dorp Beek. Beek en 
Ubbergen werden in de vroege 19e eeuw 
‘ontdekt’ door kunstenaars. Velen raakten 
onder de indruk van de ‘on-Hollandse’ 
hoogteverschillen. In de omgeving waren 
bovendien tal van ‘romantische’ motieven 
te vinden: oude watermolens, vervallen 
boerderijtjes en eenvoudige kerkjes. 

Hoewel het te ver gaat om te spreken van 
een ‘kunstenaarskolonie’ waren er in de 
periode 1810 – 1860 rond de honderd  
kunstenaars actief. Sommigen, zoals  
B.C. Koekkoek vestigden zich er voor 
langer, anderen logeerden er slechts een 
enkele dag. 

10 | Vergezicht vanaf de heuvels te Beek, 
 Andreas Schelfhout, 1840

14 | Gezicht op Beek met het Kastanjewoud, 
 Barend Cornelis Koekkoek, 1828

Het pad met een bocht naar links blijven 
volgen. Bij een witte slagboom komt  
het pad uit op een asfaltweg (Jan Dommer 
van Poldersveldtweg). Hier rechtsaf 
slaan. →

Aan het eind van deze weg ligt De Refter. 
Dit kasteelachtige imposante gebouw is 
nu een woon–werkgemeenschap. Rond 
de eeuwwisseling liet een uit Frankrijk 
uitgeweken Augustijner nonnenorde dit 
gebouw als een pensionaat (kostschool) 
met Franstalig onderwijs voor meisjes van 
gegoede huize bouwen. Het pensionaat  
heette Notre Dame des Anges. De architect 
zou zich hebben laten inspireren door het 
middeleeuwse kasteel van Ubbergen, zoals 
dat geschilderd is door Aelbert Cuyp. ↩

15 | Het Franse pensionaat in 1920

Na ca. 100 m, bij aan de rechterkant 
inritten met witte en grijze pilaren, linksaf 
slaan  Pad met bordje ‘verboden voor 
auto’s / motoren’ en gemarkeerd met 
groen paaltje. We klimmen nog verder 
de stuwwal op. Bij een splitsing met een 
asfaltpad naar links, rechtdoor lopen. 
Achter de Maartenskliniek, de gebouwen 
links, zien we naar rechts een steil en 
diep droogdal. Bij de kruising met een 
asfaltweg en rechts de ingang van 
Entrea, rechtdoor lopen. Op de kruising 
met een klinkerweg, de 2e weg rechts 
omhoog nemen: de Ubbergseveldweg. 
Deze buigt bovenaan af naar links. ↗

16 | Gezicht op de Ooij vanaf de heuvelrand  
ten oosten van Nijmegen 

 Pieter Franciscus Peters (II), 1846

17 | Gezicht op Nijmegen, de Waal en de Ooij,  
vanaf de heuvelrand ten oosten van Nijmegen

 Willem Carel Nakken, ca. 1860

Op deze plek bevond zich in het begin  
van twintigste eeuw tegen de schuine heuvel 
van de stuwwal een hotel met theetuin. 
Tegen de helling waren terrassen aangelegd 
met daarop de prieeltjes waar vanuit je 
kon genieten van het uitzicht over de Waal 
en de Ooijpolder. 

18 | De terrassen met de open prieeltjes  
in de ‘theetuin’ van Hotel Pension Café  
Restaurant ‘Valk’, 1910-1915

Door een klaphek het pad naar rechts 
vervolgen en bij een Y-splitsing rechts 
aanhouden. Het pad loopt langs een 
hek. Als het hek naar rechts afbuigt 
het pad rechtdoor vervolgen en bij 
een veel-stammige eik voor de volks-
tuintjes linksaf slaan. Het pad komt 
uit op een asfaltweg: de Kopseweg. 
Hier rechtsaf slaan en bij de volgende 
4-sprong linksaf langs Basisschool 
de Klokkenberg en dan rechtsaf slaan 
op de Ubbergseveldweg. Op kruising 
rechtdoor langs aan de rechterhand 
Porta Romana, en bij de kruising 
Huijgensweg — Sterrenschansweg 
rechtsaf slaan en de Sterrenschansweg 
volgen. Passeer het appartementen 
gebouw Pays-Bas. Geniet hier van het 
180-gradenuitzicht. Bij helder weer 
zijn de Kleverberg, de Eltenberg en 
de Veluwerand bij Arnhem zichtbaar. 
Volg voorbij het appartementengebouw 
het pad met het bordje ‘Voetgangers’ 
onderlangs het voormalige Estel / 
Haskoning hoofdkantoor. Ga bij het 
metalen kunstwerk het pad naar 
beneden en steek over naar rechts 
(voorzichtig!) Bij het voetgangerslicht 
weer oversteken en dan linksaf via 
meerdere met verkeerslichten beveiligde 
oversteekplaatsen oversteken naar de 
trap rechtdoor het Hunnerpark in. → Het Hunnerpark werd tussen 1876 en 1884 

aangelegd toen de stadsmuren in Nijmegen 
afgebroken werden. Aan één zijde werd de 
stadsmuur bewaard en in het park lag een 
monumentale voetbrug. ↙

Loop linksom door het Hunnerpark langs 
het standbeeld van Petrus Canisius naar 
de weg die rechtsaf langs de bovenkant 
van de oude stadsmuur loopt. Volg de 
bovenkant van de stadsmuur, achter-
langs Museum Het Valkhof.

Sla voor het voetgangersviaduct naar 
Restaurant Belvedere linksaf en via de 
trap naar het plein (Kelfkensbos) voor 
het museum.

Direct voorbij de appartementen het 
geelblauw gemarkeerde Nijmegenpad 
naar rechts nemen langs het groene 
hek en door een bomenlaan. Een pad 
naar rechts negeren en het pad met 
een bocht naar links vervolgen. De 
route volgt hier de bovenrand van het 
stuwwal plateau over het ‘Kops Plateau’ 
waar in de Romeinse tijd een Romeinse 
legerplaats was gevestigd. We hebben 
hier op meerdere plaatsen een prachtig 
uitzicht over het Rijndal met op de achter- 
grond de Veluwe. →

20 | Houten bruggetje in het Hunnerpark, 1887

19 | Gezicht op walmuur bij Hunnerpark tijdens 
de ontmanteling 

 Carel Jacobus Behr, 1882

13 | Boomrijk heuvellandschap met watermolen
 Adrianus van der Koogh, 1820

11 | Gezicht op de N.H. Kerk te Beek  
vanaf de Ravenberg, 

 Adrianus van der Koogh, 1820

12 | Heuvelachtig landschap bij Berg en Dal 
(Holdeurn) met de Ooij 

 Pieter Franciscus Peters (II), 1839


