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Rivierwandeling
Een beetje vreemd is het natuurlijk wel om een vinexwijk de naam Waalsprong te geven.
Alsof je naar een nieuw huis springt waar je nooit echt zult landen. Deze wandeling begint
daarom met de 'landing' op station Lent. Na een korte kennismaking met het dorp lopen
we via een oude straat met lintbebouwing naar de vinexwijk. Hier treffen we verschillende
woonmilieus, zo typerend voor vinexwijken, waarna we de rivier opzoeken waar de wijk
zijn naam aan ontleent. Hier maken we kennis met de 'nevengeul' en het op een eiland
gelegen gehucht Veur Lent. Daarna terug richting station Lent via de Hof van Holland,
een gebied dat nog in ontwikkeling is. Deze vinexwijk is nog lang niet af.

Routebeschrijving
Start: station Nijmegen Lent
We starten bij station Nijmegen Lent. Dit is min of meer het hart van de vinexwijk
Waalsprong. Vanaf het perron van het station heb je een mooi uitzicht over het nieuwe
stadsdeel.
Loop vanaf het Stationsplein (Hertog Eduardplein) door het fiets/voetgangerstunneltje
naar Lent; in het tunneltje zijn historische foto's van Lent te zien, o.a. van de trekvaart De
Grift (gegraven in 1610), die in 1930 definitief moest wijken voor de rijksweg naar de
Waalbrug.
Ga rechtdoor, langs sporthal de Spil, naar de basisschool De Geldershof over de
Laauwikstraat. Dan linksaf het Lentseveld in; deze oude weg loopt dwars door het
gelijknamige nieuwe woongebied. Tussen de nieuwe vrijstaande huizen staan nog enkele
oude boerderijen en landarbeidershuizen. Volg de straat (die inmiddels Murciastraat heet)
tot het eind. Ga dan links naar de doorgaande weg, de Prins Mauritssingel, en daar
rechtsaf naar de verkeerslichten. Steek hier de Vrouwe Udasingel over. Ga direct rechts,
over de Edith Piafstraat en volg deze weg tot aan de rotonde bij het winkelcentrum waar
een kopje koffie gedronken kan worden. Hier linksaf de Frankrijkstraat in tot aan het
water. Hier het talud af om aan de waterkant de route links voort te zetten. Na pakweg
200 meter zien we links het Thermioncomplex. Route langs het water helemaal uitlopen.
Hier rechtsaf en de brug over. We kruisen de snelfietsroute Arnhem - Nijmegen waar
links de uitzichttoren staat. Verderlopend gaan we wederom een brug over en komen in
de Groot-Brittanniëstraat. Na huisnummer 132 rechtsaf tussen de huizen door naar de
Rolling Stonesstraat. Dit is het Kunstveld.
Ga na nr. 2 linksaf het voetpad in en loop door tot over de wadi van de Pink Floydstraat.
Hier rechtsaf. Blijf rechtdoor lopen, straatnaam wijzigt in Queenstraat. Steek via het
fietspad de Vrouwe Udasingel over.
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Straat heet hier Fluitenkruid. Na de bocht rechtsaf over fiets/voetpad de brug, het
sprongetje, over naar de Diederik van Lentlaan. Dit is de grens van de vinexwijk ter
linkerzijde. De woonwijk rechts is nog door de gemeente Elst gerealiseerd.
Linksaf de Magnolialaan in, rotonde van de Turennesingel oversteken en over het
bruggetje meteen rechtsaf langs de singel naar de nieuwe woonbuurt Plantjevlag. Loop in
de richting van de Goethestraat (nog niet alle kavels zijn begin 2016 bebouwd) en ga
linksaf de Georg Hegelstraat in en dan min of meer rechtuit de Immanuel Kantstraat in.
(Voor de liefhebbers is er nog een ommetje rechtsaf over de Georg Hegelstraat naar de
Laauwikstraat waar we aan de overkant het gemeenschappelijk wonenproject Lewan
zien.)
De Immanuel Kantstraat volgen, eerst links en op het einde rechtsaf naar de
Vossenpelssestraat. Daar linksaf en voor de tweede bocht, bij bushalte oversteken, en na
huisnummer 42 rechtsaf het voetpad en het 'bosje' in wandelen. Dit is het Spiegelbos het
meest zuidelijke deel van Park Lingezegen. Houdt hier het hoofdpad aan dat naar links
buigt tot aan de dijk. Volg de dijk naar rechts, klim de dijk op en geniet van het uitzicht op
de Waal en de Bemmelerwaard links ervan. De lage Defensiedijk die daar tussen ligt is
een reliek uit de Koude Oorlog: het gebied tussen Zwolle en Nijmegen ten oosten van de
IJssel zou bij een inval van de Russen onder water gezet worden om de opmars te
voorkomen. Loop langs het Sprokstrand (bij mooi weer open vanaf 12 uur) en caférestaurant Zijdewinde, rechts onder aan de dijk, naar de stad.
Loop in de richting van de stad langs het Fort Boven Lent, een rijksmonument momenteel
in gebruik als feest- en vergaderlocatie. Blijf de Bemmelsedijk volgen, deze gaat even na
de afslag met de Steltsestraat linksaf en iets omlaag. Deze verlaging vormt de drempel
van de nevengeul - Spiegelwaal genoemd - die is gegraven in het kader van het project
Ruimte voor de Waal.
Hoogwaterroute. Bij hoog water is dit deel van de Bemmelsedijk afgesloten; loop dan
rechtuit en volg de alternatieve parallelle route landinwaarts (zie stippellijn op kaart).
Vervolg na het passeren van de drempel de route over de Oudedijk in de richting van de
Waalbrug en het gehucht Veur-Lent dat daar achter ligt. Ga linksaf de Veerweg op.
Onderaan naar rechts, het Lindepad, daarna boven aan de dijk weer linksaf. Verderop bij
de volgende brug, de Lentloper, kunnen we een kijkje nemen en vervolgens zetten we
onze route, VOOR de Lentloper, voort aan de Waalzijde. Vanaf de dijk kijken we naar de
overzijde van de Waal richting oude Honig-fabriek dat tijdelijk gebruikt wordt door de
creatieve industrie en voor culturele activiteiten. Over de Waal zien we in westelijke
richting ook de nieuwe Waalbrug liggen - de Oversteek genaamd - die door dezelfde
architect is ontworpen als de Lentloper. We gaan linksaf en steken de Spiegelwaal over
met de Zaligebrug richting de oude Oosterhoutsedijk en slaan daar de Zaligestraat in
waar het Fort Beneden Lent aan ligt.
Aan het eind rechtsaf langs de Graaf Alardsingel het fietspad volgen tot station Lent.
Einde wandeling.

Praktische informatie
Bij het station Nijmegen Lent begint de wandeling aan de oostzijde en hij eindigt aan de
westzijde (rondwandeling). Bij hoog water dient een alternatieve route gevolgd te worden
die op de kaart is aangegeven. Horecagelegenheden zijn op de kaart in de gids
aangegeven evenals de kijkpunten met mooie foto's en nadere toelichting met tekening.

In de wandelgids 'De mooiste vinexwandelingen' rekenen stedenbouwkundige Paul
Kurstjens en omgevingshistoricus Kees Volkers meedogenloos af met de vooroordelen
over de plekken waar niemand ooit dood gevonden zou willen worden. Ontdek in 10
wandelingen en columns dat de Vinex-wijken leuk, levendig en verrassend zijn. Deze
wandelgids is uitgegeven bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig en te bestellen op
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

