
TeVoet wandelroute 015: van en naar Nijmegen 

(Ge), bruggenwandeling 
 
Route gemaakt door Constance Kemperman. 

Voor achtergrondinformatie en foto’s: zie Lopend Vuur, september 2019 
 
Elk jaar lopen de duizenden 4-daagse wandelaars over de Waalbrug. Kun je als 

gewone wandelaar daar ook overheen? Ja, dat kan, en met de nieuwe bruggen 
rondom Nijmegen is ook een aardige rondwandeling mogelijk. Een nieuw eiland, 

fraaie vergezichten, veel verhard, en toch de moeite waard. 
 
Start: NS-station Nijmegen 

Eindpunt: NS-station Nijmegen 
Lengte: 11 km 

De route is niet gemarkeerd, maar gezien de herkenbare objecten onderweg is 
verdwalen heel moeilijk. 
 

Routebeschrijving 

 
Verlaat station Nijmegen aan de achterkant = richting Tunnelweg. Na het 
uitchecken LA door de tunnel. Einde tunnel LA naar trap, trap op en LA over de 

tunnel heen lopen. Trap af en schuin R richting slagboom. Langs slagboom P-
terrein verlaten, RA smalle stoep volgen (Heselaan), wordt graspad. Einde 

schuin L oversteken naar fietspad, daarna drukke weg kruisen en fietspad 
(Waalbandijk) vervolgen. (Je kunt ook over de zeewering klimmen en onderaan 
de dijk langs de Waalhaven lopen. Je komt vanzelf op het fietspad uit.)  

Je passeert het oude Honig-complex, nu goed voor veel kleine bedrijven, waar 
ook horeca is. (Muurspreuk: Zonder arbeid, geen honing.)  Doorlopen langs 

braakliggend terrein, langs rijtje nieuwbouwhuizen en bij de kruising RA 
(Winselingseweg). Loop richting de gifgroene kolom, daar is het trappenhuis van 
de brug (De Oversteek). (Neem boven even de tijd om de informatie over 

Operatie Market Garden te lezen.) Volg de smalle wandelstrook tot de 
eerstvolgende trap. Hier naar beneden. Volg op het eiland Veur-Lent het pad 

richting de spoorbrug. Passeer eerst de Zaligebrug (aan de linkerhand), vervolg 
het pad of struin langs de rivieroever. Ga onder de spoorbrug door tot de 

volgende brug (de Lentloper) aan de linkerhand verschijnt. LA  brug over, einde 
RA Lentse Warande, een soort tribune. Ga RD onder de Verlengde Waalbrug, 
hou rechts en volg grassig pad over de dijk. Dit pad komt na 1 km uit bij een 

asfaltweggetje, hier scherp RA over een veerooster. (Voor horeca de 
Bemmelsedijk vervolgen tot even voorbij fort Lent.) 

Pad door het rivierpark volgen, weer veerooster kruisen, onder de brug door en 
RA licht hellende trap omhoog. Boven RA de Oude Waalbrug over en bij de 
eerste mogelijkheid RA de trap naar beneden nemen. Schuin links de weg 

oversteken, trap af naar de kade, LA kade helemaal volgen tot voor de trap van 
de spoorbrug. Hier LA (Veemarkt), RD tot T- kruising, LA en even later 

Kronenburgersingel kruisen en 1e pad RA door park nemen. Bij einde vijver RA, 
straat schuin oversteken naar Stieltjesstraat, RD langs Doornroosje naar 
Staionsplein. 

 
 

 


