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Praktische informatie:

Afstand: 9 km
Soort: rondwandeling

Startpunt:
station Nijmegen Lent
Griftdijk Noord 42
6663 AC Lent
Coördinaten: 51°51'45" N   5°51'43" E

Horeca:
Restaurant Het Witte Huis
Pastoor van Laakstraat 54
6663 CB Lent

Restaurant Sprok
Waaldijk 9
6681 KJ Bemmel (Lent)

Café Waalzicht
Oosterhoutsedijk 21
6663 KS Lent

1. Loop op perron richting Nijmegen, trap af, beneden LA en volg 
RD voet/fietspad weg onderdoor. Direct na tunneldak RA trap op, 
weg oversteken en op hoek CR Het Witte Huis LA. Pas na huisnr 
22 RA (Pelargoniumstraat) en wat verderop 2e pad LA (Gloxinia-
pad). Aan einde op viersprong RD, tegelpad tussen haag (l) en 
hek (r), daarna ziet u rechts sportveld. Aan einde voor hek met 
greppel RA en aan einde van tegelpad (nog langs sportveld) LA 
(Begoniastraat). Kort daarna kruising RD. Aan einde kruising met 
Petuniastraat RD, klinkerstraatje tussen huisnr 62+60. Aan einde 
voor plantsoen RA, volg linker U-bocht en (let op!) bij lantaarn-
paal AL38 RA. Aan einde gelijk LA, klinkerpad strak langs huisnr 
98, rechts ziet u weg (Turennesingel). Bij rotonde RD en daarna 
aan andere kant van weg verdergaan, rechts ziet u brede singel. 
Bij volgende rotonde RA voet/fietsbrug over, op fietspad LA en 
kort daarna op asfaltwegje RA (Bekkersland). 

Nederland is sinds eind 2015 een eiland rijker: het Nijmeegse stadseiland 
Veur-Lent, ontstaan na het vergraven van een uiterwaard tot een nevengeul 
van de Waal met als doel de rivier bij hoge waterstanden veel meer ruimte 
te geven.

Na wat leuke groene stukjes door de bebouwing van Lent en wat graspaden 
langs bosjes gaat u daar uitgebreid kennis mee maken. Onderweg komt u 
over een flinke, lage inlaatdam en geniet van menig architectonisch 
interessante brug. Ongeveer halverwege de route is er op het eiland 
horeca. Bent u hier met hoge waterstanden (meestal de eerste maanden 
van het jaar), dan volgt u hoge en droge alternatieven. Leuk om ook die 
alternatieven even te lopen: u kuiert dan over de Lentse Warande en over 
een bijzondere brug, de Lentloper, met verdiepingen en tunneltjes. 

Het tweede deel van het eiland is (voorlopig) onbewoond en daar kuiert u 
over het Ossenwaardpad langs menig zandstrandje. Over de bijzondere 
Zaligebrug (waar u met extreem hoog water deels over betonpalen loopt) en 
een stil asfaltweggetje gaat u weer op weg naar het station. Verwacht niet 
dat u met deze wandeling in stilte en veel over onverharde paden loopt, in 
tegendeel: met mooi weer is het (vooral in het weekend) gezellig druk op dit 
toeristisch aantrekkelijke eiland en het merendeel van de route is verhard.
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2. Aan einde LA (Vossenpelssestraat), ga aan rechterkant lopen. 
Na hek van huisnr 42 op kort klinkerstraatje RA en na hoogspan-
ningshuisje RA. Blijf met ruime linkerbocht langs bosrand (l). 
Daarna ziet u voor u dijk, loop over brede grasbaan daarnaartoe, 
onderweg ziet u picknickbank (r) en flinke poel (l). Voor die dijk 
op grasbaan RA, aan einde bij prikkeldraad en landbouwhek LA  
die dijk op en daarop RA. Blijf Waaldijk / Bemmelsedijk flink stuk 
volgen, onderweg ziet u links horeca en Fort Lent (met wijnwin-
kel). Kort na van rechts komende weg (Steltsestraat) wordt dijk 
middels paaltjes autovrij. Iets verderop bij lantaarnpaal 3 schuin 
LA naar beneden (Oudedijk), maar lees eerst dit even: ziet u met 
hoog water wat lager gelegen dam (die u over moet lopen) niet, 
volg dan hoogwateralternatief. 
 
3. Na dam (met daaronder zes waterinlaten) over Spiegelwaal 
verdergaan over asfaltwegje waarmee u Waalbrug onderdoor 
loopt, u ziet deze al. Na huisnr 2 (laag wit huis) LA (Lindepad, 
maakt rechterbochtje). Op 1e klinkerstraat RA naar horeca en 
daarvoor LA. Op driesprong voor brug (loop deze eens op en neer, 
zeer bijzonder) LA, * halfverharde weg met veerooster, en verder-
op spoorbrug onderdoor. Na dikke km aan einde RA gebogen voet/
fietsbrug over (vindt u dat leuk dan kunt u hier LA pad naar einde 
van eiland heen- en weer lopen). Aan einde op asfaltdijk RA, blijf 
dijk volgen. Direct na spooronderdoorgang LA, loop asfaltwegje  
en daarna voetpaadje strak langs spoortalud uit naar station.

Hoogwateralternatief: vanaf lantaarnpaal 3 dijk blijven volgen. 
Na bijna 1km op asfaltdriesprong bij lantaarnpaal 21 schuin LA 
naar beneden en brug onderdoor. Bij extreem hoog water gaat 
ook dit niet lukken, volg dan dit alternatief: hier RA, kruising RD, 
volg fietspad met linkerbocht langs weg, brug onderdoor, direct 
daarna LA trap op en boven RA. In beide gevallen loopt u weer 
langs Spiegelwaal, hoog of laag over Lentse Warande.  
Bij volgende (slanke) brug LA die brug over: volgt u een van lager 
gelegen delen, dan kunt u onderweg middels tunneltje afwisselen. 
Na die brug RA (naar links is wat verderop eilandhoreca) en u 
bent weer op route bij * in tekstblok 3.
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