Wandelroute door Het Volkspark De Goffert (lengte ongeveer 3,5 kilometer)

Bereikbaarheid Startpunt
Openbaar vervoer:
Vanaf Centraal Station Nijmegen buslijn 8 richting Hatert, tot halte Muntweg/Overweg.
Volg de Muntweg in dezelfde richting als de bus.
Ga linksaf de Slotemaker de Bruïneweg op.
Loop ongeveer 150 meter tot voorbij de rozentuin (negeer het pad naar de schuilkoepel).
Ga rechtsaf bij de grote Amerikaanse eik.
Auto:
Parkeergelegenheid is er aan de Slotemaker de Bruïneweg.

1. Start bij de reusachtige Amerikaanse eik.
Ga rechtsaf, richting het rosarium
Rechts en links op het grasveld voor het rosarium staat een tulpenboom.
Deze komt uit Noord-Amerika, het blad lijkt op een tulp.
De fraaie bloemen zijn er in de periode eind mei – begin juni.

Ga onder de pergola door de trappen op en loop door het rosarium.
Halverwege, ter weerszijden van de trap staat een catalpa, ook wel trompetboom genoemd. Het is
een prachtig bloeiende boom (juni – juli) die lange, sperzieboonachtige vruchten krijgt.
Volg na de trappen het grindpad rechts langs de vijver.
Rechts in de hoek steekt boven de haag een ‘toverhazelaar’ uit. Deze kondigt al in januari de lente
aan met haar betoverende bloeiwijze. Het stuifmeel wordt door de wind verspreid, daarom bloeit hij
zo vroeg, omdat wat later de bladeren maar in de weg gaan zitten.
Vervolg het pad langs de vijver naar de laatste trap richting ‘schuilkoepel’.
Je komt hier onder een groep haagbeuken door. De haagbeuk is geen beuk, maar familie van de berk.
De bladrand is getand, ook de bladknop. Bloeiwijze en vrucht zijn anders dan die van de beuk.
2. Ga direct vóór de ‘schuilkoepel’ scherp naar links en daarna op de viersprong
rechtdoor, bij een granieten paaltje met het IVN logo: PAAL 2 (links van het pad).
Je loopt nu door een lindelaan. De bloesems van deze lindebomen
verspreiden in juni een heerlijk zoete geur.
Achter de linden aan de rechterkant staat parallel een rij oude
paardenkastanjes die wel wat op een meer-armige kandelaar lijken.
Naar links heb je een prachtig uitzicht over het open parklandschap. De
hoogteverschillen zijn hier duidelijk te zien.

3. Bij de volgende viersprong rechtsaf en meteen linksaf langs de vijver. PAAL 3
Schuin rechtsvoor staat een bijenstal. Hierin staan een aantal bijenkasten, waarin per kast in de
zomer wel 30.000 bijen met één koningin kunnen zitten en die tijdens een normaal seizoen soms 15
tot 20 kilo honing leveren. De bloesem van lindebomen in de laan waar je doorheen gewandeld hebt,
is een goede voedselleverancier (nectar) voor de bijen.
Aan het einde van het pad staat links een groep oudere taxusbomen. Alle delen van de boom zijn
giftig, met uitzondering van het rode vruchtvlees dat rondom de (wel weer giftige) pit zit. Uit het
giftige taxine werd het kankerbestrijdingsmiddel taxol gewonnen.
4. Ga op de viersprong gekomen links af.
Even verderop staat links een monumentale bank, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op het
glooiende parklandschap. De glooiingen zijn deels natuurlijk, deels aangelegd.
Vervolg het pad helemaal naar beneden.

Onderaan, net vóór een viersprong staat rechts een zwarte berk en links een valse Christusdoorn,
zonder doornen op de schors. Op andere plaatsen in het park staat de variant met doornen.
5. Ga het bruggetje over.
Een opvallende plant in de vijver is de watergentiaan, deze bloeit van juli tot
september met gele bloemen. Het is een plant van stilstaand en langzaam
stromend water.
Op het einde van de brug staat rechts een knoestige treurberk met een prachtige
stam.

Neem het eerste pad rechts en houd rechts aan.
Steek de viersprong schuin rechtdoor over. Je komt op een pad langs een beukenhaag.
PAAL 4.
Hier kom je in het in 1953 aangekochte deel van het stadspark. Het is het voormalige landgoed
‘Heijdepark’. Dat het een oud landgoed is kun je goed zien aan de schitterende majesteitelijke
zomereiken die links van het pad staan.
Aan de linkerkant heb je zo nu en dan een prachtig doorkijkje op de villa van het voormalige
landgoed.
6. Ga bij de 4 stenen paaltjes linksaf. Volg het pad langs de haag, met een flauwe bocht
naar links (dit is een fietspad). Negeer de zijpaden.
Aan het einde van de haag staan rechts een aantal douglassparren en links een aantal
grove dennen. Beide zijn naaldbomen, maar een duidelijk verschil tussen een grove den
en een douglasspar is te zien als je kijkt naar de plaatsing van de naalden aan de tak.
Bij de grove den staan de naalden twee bij twee. Bij de douglasspar staan ze
afzonderlijk. Let ook eens op het verschil tussen de kegels.
kegel van de Douglasspar

Ga na ongeveer 40 m voorbij het einde van de haag, scherp links op het onverharde
bospad in richting huize ‘Heijdepark’. PAAL 5.
In 1845 werd de hier gelegen boerderij verbouwd tot landgoed door P.M.E. Gevers-Deynoot, een
Nijmegenaar. Joris Ivens nam hier op 13 jarige leeftijd zijn eerste film Wigwam op. Het huis staat op
de gemeentelijke monumentenlijst.
7. Volg het pad langs het huis. Ga aan het eind van de recreatieweide rechtsaf onder de
mooie beukenbomen door (houd de weide dus direct aan je rechter hand). PAAL 6.
Deze weide was vroeger de moestuin van het landhuis. Links onder de bomen zijn in de herfst veel
paddenstoelen te vinden, zoals stinkzwam, elfenbankje, aardappelbovist of de zwavelzwam. Je vindt
ze op de grond en op rottende boomstammen.
8. Ga, aangekomen bij een geasfalteerd fietspad, linksaf en dan meteen rechtsaf bij de
kruising het brede bospad in (PAAL 7).
In het voorjaar zie je op bodem van het bos aan de rechterzijde de wilde hyacint met lilablauwe
bloemen bloeien. De wilde hyacint is een plant die vroeger bij veel landgoederen werd aangeplant.

9. Neem bij de volgende kruising het smalle pad naar rechts (PAAL 8).
Je bevindt je nu in een echt stukje loofbos en dat in een stadspark! Het is een eiken-beukenbos en
het beheer van de gemeente is erop gericht om de biodiversiteit te verhogen. Men laat het dode hout
liggen, omdat daarvan weer allerlei bacteriën, schimmels en insecten leven. Die dienen op hun beurt
weer als voedsel voor vogels en kleine zoogdieren (muizen). Die muizen zijn op hun beurt weer
voedsel voor bijvoorbeeld uilen en buizerds: een mooi voorbeeld van een voedselkringloop. Dus hoe
rijker een bos aan dood hout is hoe verscheidener de diersoorten en plantenwereld er wordt en hoe
beter het bos zichzelf in stand houdt.
Ga aan het eind linksaf op het geasfalteerde fietspad en loop richting het NEC-stadion.
Je ziet de hoofdgevel van het stadion van de voetbalclub NEC. Het stadion
hoort echt in een volkspark thuis. Dank zij de verdiepte ligging past het in
de omgeving. Deze unieke ligging is deels te danken aan het
oorspronkelijke reliëf.
Maar het grootste deel werd door de werklozen van de ‘werkverschaffing’
(eind 1930-er jaren) met schop en kruiwagen uitgegraven. Het was zo’n
zware arbeid dat de Nijmegenaren spraken over de ‘bloedkuul’.

10. Steek de kruisende weg over.
Volg de weg tussen de hoofdingang en de parkeerplaats. Houd nu links aan en
neem het pad bij PAAL 9. Ga bij het gebouw ‘De Eendracht’ rechtdoor.
De grote zonnewijzer in de vorm van een schop (‘De Spade’, 2006) herinnert aan de zware arbeid die
verricht is voor het uitgraven van de stadionkuil.
Op het veld voorbij de zonnewijzer staan een aantal bijzondere naaldbomen, zoals de Bosnische den,
de grootkegel den, de Japanse ceder en de Atlasceder, en een groepje wierookceders. Bij de aanleg
van het park zijn deze bomen door de gemeente voor weinig geld aangeschaft, als onderdeel van de
aankoop van alle bomen bij de (toen ook in crisis verkerende) boomkwekerijen.
11. Ga bij het kunstwerk ‘De Spade’ linksaf.
Rechts naast het pad staat een Himalayaceder, die al bij geringe windkracht zijn takken laat ‘zwiepen’.
Een opvallende boom is de slangenden met z’n stekelpuntige bladen.
Even verderop staat een parasolden; het is één van de ongeveer 20 dennensoorten die voor de mens
eetbare zaden levert: pijnboompitten.
12. Steek de weg over. Volg het pad naar links, richting Openluchttheater.
13. Vervolg het pad achterlangs het theater.
Hier staat haag met rhododendrons met daar bovenuit stekende Amerikaanse eiken. Rechts staat een
muur opgetrokken met hier in de Goffert gevonden zwerf- en rivierkeien. Zwerfkeien zijn tijdens de
voorlaatste ijstijd (300.000 – 130.000 jaar geleden) door de gletsjers uit Scandinavië hier naartoe
gekomen. De rivierstenen zijn met Rijn en Maas meegekomen uit de Alpen, de Eifel en de Ardennen.
Neem bij de achteringang het pad links naar beneden en houd rechts aan, op een breder
asfaltpad.
Je loopt door een bosdeel met veel grove dennen en zomereik. De onderbegroeiing bestaat uit
braamstruiken, trosvlier en veel springbalsemien.

Aan het eind van het pad zie je recht vooruit
tussen de bomen een bloemperk met kamille,
klaprozen en korenbloemen. In het midden
staan bijenhotels.
Naar rechts heb je een prachtig uitzicht over
het grote weideveld. In het seizoen worden er
grote evenementen georganiseerd, zoals
muziek- en rockfestivals. Bij rustig weer stijgen
van hier heteluchtballonnen op.
14. Ga aan het eind rechtsaf en vervolg dit pad tot aan de startplaats.

