
 

 

Natuurwandeling Bronnenbos en Ooijpolder 

 
Lengte van de wandeling ± 7 kilometer 

 

Startpunt: Kasteelselaan 60 in Ubbergen (dit is het doodlopende deel van de Kasteelselaan, na de afslag 
linksaf naar de HAVO-school ‘Notre Dame’) 

 

Alternatief startpunt: het kerkje van Persingen 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

De wandeling begint onderaan de stuwwal, bij een bronnenbos. Hier vind je vegetatie die bij een 
moerasachtig gebied past, zoals gele lis en bomen die horen bij een nat bos: zwarte els en es.  

De bronnen zorgden ook voor aanvoer van schoon water, in vroeger tijden gebruikt om de was mee te 

doen. 
Aan de overkant van de weg tussen Nijmegen en Beek en verder naar Kranenburg / Kleve loop je door ’t 

Zwanenbroekje, een gebied met prachtige oevervegetatie en een ideale plek voor onder andere het visdiefje 
en de grasmus. Je komt langs een beek met vistrap en sporen van bevers.  

 
Nadat je het water bent overgestoken met een trekpontje (flink aan het wiel draaien) loop je verder over 

boerenlandpaden door de polder. Je hebt hier een wijds uitzicht over de landerijen, met in de verte 

schoorstenen van (oude) steenfabrieken en torenspitsen van dorpskerken.  
Je komt langs een weidepoel speciaal bedoeld voor reptielen en salamanders. Naast de wegen staan wilgen 

die regelmatig worden geknot. Hier en daar zijn in de groenstroken bloemenzaden ingezaaid, in de hoop dat 
er vlinders en andere insecten op af zullen komen. 

 

De route door de landerijen eindigt bij het kerkje van Persingen, waar regelmatig tentoonstellingen worden 
gehouden.  

Via de asfaltweg kom je weer bij het trekveer. Je wandelt terug door ’t Zwanenbroekje en over de loopbrug. 
Het laatste deel van de wandeling gaat over paden tussen vijvers door die liggen op het terrein achter de 

HAVO-school Notre Dame des Anges. 
 

Veel wandelplezier. Doe in de winterperiode laarzen aan, het kan erg modderig zijn. 

 
De volledige uitgave van deze Natuurwandeling is verkrijgbaar bij: 

 
- VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32h (Stadsschouwburg), Nijmegen 

- Dekker vd Vegt, boekverkopers, Marikenstraat 29, Nijmegen 

- Van Nature, de biologische speciaalzaak, Gerard Noodtstraat 135, Nijmegen 
- Van Nature, het duurzame warenhuis, Burchtstraat 126, Nijmegen 

- De Bastei, Waalkade 83, Nijmegen 
 

Bestellen kan via: natuurpaden@ivnnijmegen.nl De portokosten zijn extra. 

 
Prijs van het boekje: € 3,95  
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