
 

 

Natuurwandeling In en om de Stadswaard 

 
Lengte van de wandeling: ± 4 kilometer 

 
Startpunt: Kelfkensbos in het centrum van Nijmegen 

 

De wandeling voert je 
de stuwwal af, langs de 

in 2018 geopende Bastei 
(met museum en 

kantoren van IVN en 

Staatsbosbeheer) en de 
Museumhaven naar de 

Stadswaard.  
Via een bijzondere 

boogbrug betreed je een 
gebied dat vanaf de 

zeventiende eeuw is 

ontstaan na een 
verandering in de loop 

van de rivier de Waal.  
 

 

 
 

 
 

 
 

De natuur in de Stadswaard wordt bepaald door de verschillende leefmilieus: de zandige oever van de Waal, 

de oeverwal, het ruige grasland, de nevengeul met zijn drassige oevers en de overgebleven stukken ooibos. 
Het levert een rijke schakering op in flora en fauna. 

In 2016 en 2017 is de nieuwe nevengeul aangelegd. Het waterpeil stijgt en daalt met dat in de Waal. De 
geul is tot op verschillende niveaus uitgegraven, zodat het aantrekkelijk is voor planten en dieren met ieder 

hun eigen leefvoorwaarden. 

Na de Stadswaard gaat de wandeling verder aan de binnenkant van de winterdijk (Ooyse dijk), richting de 
vistrap en het Hollands-Duits gemaal. Het gemaal zorgt voor de afwatering van de Ooijpolder en de Duffelt 

(een poldergebied op de grens met Duitsland).  
Het laatste deel van de wandeling voert je weer naar de stad, onder de Waalbrug door. Via het Hunnerpark 

en de Belvédère kom je terug op het Kelfkensbos. Onderweg zie je een aantal bijzondere bomen en het in 

bloemen uitgevoerde stadswapen van Nijmegen. 
 

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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