Ooijpad
Over de dijken van dorp naar dorp
Sinds de 14e eeuw wordt de Ooijpolder omringd door de Ooijsebandijk, die in de loop der
tijd zeer forse afmetingen heeft gekregen. Dat is wel nodig ook, want de polder is in haar
bestaan tientallen keren getroffen door dijkdoorbraken en overstromingen. De dorpen
(Oud) Ooij en Persingen werden menigmaal door het water verzwolgen, maar zijn niet
helemaal verdwenen. De nabijheid van het water, als vriend en als vijand, heeft een groot
stempel op het landschap gedrukt.Naast akkerbouw en veeteelt vormde de keramische
industrie het belangrijkste middel van bestaan. Langs de Ooijsebandijk lagen tientallen
steenfabrieken. Deze industrie is inmiddels goeddeels verdwenen, maar heeft veel
sporen achtergelaten. De Ooijpolder is tegenwoordig vooral in trek als natuur- en
recreatiegebied. Vanuit de stad daal je binnen enkele minuten af naar de strandjes langs
de Waal en in het weekend stroomt het gebied vol met wandelaars en fietsers.Een van
de bijzonderheden van de Ooijpolder is het contrast met de stuwwal. Deze rijst aan de
landzijde steil op, waardoor zij op de achtergrond altijd aanwezig is. In deze wandeling
komen we alle aspecten die dit gebied zo boeiend maken tegen, met als bekroning een
fraai uitzicht over de polder vanaf de stuwwal.
Routebeschrijving
Startpunt: Kiosk Hunnerpark (KP W1)
Pad achter kiosk langs standbeeld richting stenen muurtjes, trap af, fietspad en weg
oversteken bij verkeerslichten, aan overzijde rechtdoor links van het metalen hek het
voetpad op en links steile trap af naar beneden (alternatief: hellingbaan). Beneden
rechtdoor tot hoofdweg (Ubbergseweg), stukje naar links en dan rechts Ooijsedijk op
langs het gemaal (KP1). Na het gemaal rechtdoor en voor het vakwerkgebouw (KP2)
links asfaltpad inslaan (Ooijsesluispad). Na een stalen poort wordt dit een onverhard pad
dat naar links buigt richting een stenen voetbrug over een nevengeul van de Waal. Hier
rechts de brug over. Pad buigt naar rechts en loopt over de oever van de rivier met links
kribben en strandjes ( KP3). Na de derde krib (met groene radarreflector) en de laatste
boom schuin rechtsaf een breed graspad op. Pad daalt af naar een dam in de geul (bij
hoog water kan deze onder water staan, dan links om de kop van de geul heen lopen).
Na de dam weer omhoog de oever op en rechtdoor tot een dijk met een verharde weg.
Hier rechts, dijk komt uit op de hoofddijk met verharde weg (Ooijsebandijk, KP4). Hier
links en de bochtige dijk enige tijd volgen. 1e afslag rechts (Leuthsestraat) negeren en
doorlopen tot een buurtschap met kleine boerderijtjes en witte landhuisjes (Tiengeboden,
KP5). Hier rechts de Hezelstraat inslaan, waar we halverwege een transformatorgebouw
passeren (KP6). Links ligt een natuurgebied en rechts liggen landbouwgronden. Bij een
viersprong met bebouwing en zicht op een kerkje linksaf de Kruisstraat in, deze loopt
omhoog tot aan de Ooijsebandijk. Hier zo'n 300 meter naar rechts tot aan Oortjeshekken
(uitspanning, KP7).
Vanaf Oortjeshekken zo'n 100 m. terug en schuin links de dijk af naar beneden het
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boerenlandpad volgen. Via een overstapje hek over en schuin links over het grasland in
richting van een paaltje met een markering. Nog een overstapje over naar het volgende
grasland. Weer een overstapje over en dan het grasland schuin naar rechts oversteken in
de richting van een excavateur. Langs de excavateur naar een bruggat/coupure (KP8).
Naast bruggetje de dijk op, overstapje over en links verharde weg op (Spruitenkamp).
Weg komt uit in Oud Ooij op dwarsweg (Hezelstraat).
Hier rechtsaf Oud Ooij inlopen (Hezelstraat, KP9). Links restanten van het kasteel,
doorlopen tot de kerk. Tegenover de kerk vlak voor terpboerderij De Pol links
boerenlandpad inslaan, tevens ruiterpad. Graspad loopt tussen meidoornhagen. Links
akkerland. Aan het eind haakse bocht naar links, even later knikt het graspad even naar
links en rechts, om een sloot heen. Daarna rechtsaf en graspad richting stuwwal aflopen
tot aan verharde weg.
Hier oversteken en aan andere zijde pad vervolgen langs greppel. Aan het einde haakse
bocht naar rechts tot aan bruggetje; hier linksaf bruggetje over met bankje en rechtdoor
langs een houtwal in de richting van de kerktoren. Pad knikt aan einde naar links, langs
een sloot en voor het prikkeldraad naar rechts om de kop van de sloot heen lopen, stukje
terug en dan linksaf door onverhard bomenlaantje. Vlak voor kerk links voor een witte
boerderij langs tussen twee houten palen, door een (lege) mestkuil en rechts omhoog
door een houten poort (Poort van Persingen). Je komt uit op een bocht van een verharde
weg, rechts de voorgevel van de boerderij. Hier rechtdoor en weg met een bocht naar
rechts volgen langs het kerkje (KP10).
Na 500 meter linksaf bij kruising. Waar de weg naar rechts buigt ligt links in het water een
trekpontje. Met doe-het-zelfpontje naar de overkant en linksaf graspad volgen tot houten
bruggetje en daarna rechtsaf, graspad met sloot aan je rechterhand. Dit pad buigt aan het
eind naar links. Door een klaphek en dan schuin rechts asfaltweg oversteken naar de
voetgangersbrug over de weg. Aan de overkant een klaphekje door en rechtdoor het
Koen Vanderpoelpad op. Dit pad loopt door het zg. Bronnenbos, waar zich water uit de
stuwwal verzamelt.
Op een splitsing met een pad naar rechts houd je links aan over een houten vlonder.
Graspad vervolgen, nog een keer over een vlonder, bij een volgende splitsing links
aanhouden en na een houten vlonder een houten trappetje op. Bij volgende splitsing
rechtsaf en pad uitlopen tot dit overgaat in een asfaltweg. Deze komt uit aan de voet van
de Ubbergensdijk; deze woonstraat links inslaan. Bovenaan komt deze uit op de oude
Rijksstraatweg (KP W3). Hier rechtsaf en een stukje de Rijksstraatweg volgen tot aan een
zijweg (Ubbergse Holleweg) met op de hoek een vm. pension.
Hier links via de Holleweg naar boven tot halverwege bij een vijfsprong. Hier scherp
eerste straatje rechts, verder omhoog, straatje buigt naar links (Ubbergseveldweg). Na 50
mtr rechts 2e onverharde paadje nemen het groengebied in (Kops Plateau, KP11).
Rechtdoor over de open plek, aan het eind daarvan het rechter pad nemen ('karrenspoor'
naar links negeren). Het eerste smalle graspad schuin rechtsaf, aan het eind linksaf.
Verderop prachtig uitzicht naar rechts over de Ooijpolder en een oude rivierloop van de
Rijn. Na het klaphek rechtsaf. Na twee houten paaltjes maakt het pad een bocht naar
links en gaat over in een karrenspoor. Bij de asfaltweg rechts, bij het kruispunt linkaf,
Kopseweg. Even later rechts aanhouden. Aan het eind rechtsaf (Ubbergseveldweg).

Deze oude Romeinse weg verder helemaal uitlopen. Na huisnummer 3 klein stukje rechts
(Ottostraat) en we komen uit bij een groen doorkijkje met twee bankjes. Hier links
(Batavierenweg) en rechtdoor lopen (wit-rode wandelmarkering volgen) onderlangs een
lomp kantoorgebouw, maar met rechts fraai uitzicht over de Ooijpolder (KP12). We lopen
rechtdoor en na een metalen sculptuur weggetje naar beneden nemen. Onderaan naar
rechts oversteken (geen verkeerslichten), pad buigt naar rechts, nog een keer oversteken
(met verkeerslichten) en hierna meteen links en nogmaals oversteken (bij
verkeerslichten). Aan de overzijde zien we de stenen trap naar het Hunnerpark, waar we
de wandeling begonnen zijn.

Praktische informatie
Het Hunnerpark ligt aan de oostzijde van de binnenstad bij de Valkhof.
Openbaar vervoer
bushalte Hunnerpark

Dit is een wandeling uit de wandelgids 'Wandelen buiten de binnenstad van Nijmegen'.
Omgevingshistoricus en wandelgidsenschrijver Kees Volkers laat je in acht wandelingen
ontdekken dat Nijmegen naar iedere windrichting een geheel eigen gezicht heeft. Deze
wandelgids is te koop bij de boekhandel of online te bestellen via
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

