Fietstocht

langs acht
Vrede en Vrijheidstuinen
in Nijmegen
waar objecten staan
over persoonlijke vrede en vrijheid

gemaakt door mensen
uit heel Nijmegen

Een initiatief van KUS. Zie www.stichtingkus.nl
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Je kunt de fietstocht op elk willekeurig punt beginnen,
het is een rondtocht, alleen mogelijk op de fiets. Hij is
meer dan 30 km lang. Vanaf locatie 4 op weg naar 5 is
een pittig stuk omhoog over de Holleweg.
1 Ontmoetingstuin bij de Ontmoetingskerk
Meijhorst 7033

Fiets rechts van de Ontmoetingstuin naar de
Van Appelterenweg.
Steek bij de verkeerslichten over en rijd Lankforst in.
Ga bij het einde van de weg linksaf en 20 m verder
rechtsaf.
Bij het einde van de weg sla je linksaf, de 21ste straat van
Lankforst in.
Volg deze weg, dan kom je bij het fietspad langs het
Maas- Waal kanaal.
Aangekomen bij het fietspad ga je linksaf.
Volg het fietspad (6,5 km lang) naast het kanaal tot aan
de Sluis in Weurt.
Ga rechtsaf en fiets over de brug bij de sluis.
Fiets omlaag aan de andere zijde en ga links onder de
brug door.
2

Na de brug gaat de weg rechtsaf en volg je de Weurtseweg.
Bij de verkeerslichten ga je rechtdoor en blijf je de Weurtseweg volgen.
Volg deze weg ca 1,3 km, steek daarna rechts/rechtdoor de
Voorstadslaan over en rijd de Krayenhofflaan in.
Op het einde ga je rechtdoor en kom je op de Koninginnelaan. Op nummer 1 is:

2 De Wijkfabriek Oud West
Daarna fiets je terug naar het begin van
de Weurtseweg en ga je rechts af naar de
spoorwegtunnel.
Fiets onder de tunnel of Nieuwe Hezelpoort door en ga direct rechtsaf de Nieuwe Marktstraat in.
Op nr. 50-51 is:
3 Het Pomphuisje, standplaats Kunstraffinaderij en atelier
Marie-Louise Fransen.
Daarna fiets je terug naar de hoek bij de
Nieuwe Hezelpoort en steek je rechts schuin
over naar de Veemarkt.
Als je hier rechtdoor gaat kom je op de
Waalkade.
Fiets langs het labyrint aan de linker zijde,
alsmaar rechtdoor, langs het Casino tot de
Waalbrug.
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Ga onder de brug door en volg de Ubbergseweg.
Als je aan de linker kant het Hollandsch-Duitsch gemaal
ziet sla je daar links af.
Direct over de brug ga je rechtsaf de Dijkgraaf van Wijckweg in.
Op nr. 101 is:
4 Land van Ooij, biologische moes- en ontmoetingstuin

Daarna fiets je terug naar de Ubbergseweg en gaat hier linksaf.
Volg deze weg. Deze gaat over in de Rijkstraatweg die je oversteekt om aan de
andere kant te rijden.
Fiets bij nummer 24 de Ubbergse Holleweg in .
Deze weg gaat stijl omhoog, je moet misschien afstappen.
Volg deze weg. Hij gaat over in de Holleweg.
Uiteindelijk kom je uit bij Tante Koosje (lekker eten).
Je komt nu op de Berg en Dalseweg.
Fiets hier linksaf. Ga bij de eerste afslag rechts de Sophiaweg in. Deze weg is heel lang.
Steek de Groesbeekseweg over, en ga de d’Almarasweg
op.
Voorbij de spoorlijn rechts is ons volgende doel. Je moet
deze weg een eindje inrijden. De Theetuin is aan de rechterkant.
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5 Hortus Theetuin d’Almarasweg 22d

Ga terug naar de d’Almarasweg en vervolg de weg rechtsaf.
Fiets rechtdoor. Eerst heet het de Kwekerijweg en na schuin
oversteken de Houtlaan.
Fiets tot aan de Sint-Annastraat.
Steek over naar de Oude Molenweg.
Volg deze weg, let op hij maakt een bocht naar rechts en
links.
Fiets tot aan de Sint Jacobslaan en ga daar linksaf.
Volg de Sint Jacobslaan tot voorbij nr. 60.
Ga hier rechtsaf. Hier is onze volgende locatie
6 De Groene Schakel bij Wijkcentrum Grootstal Archimedesstraat 9

Ga terug naar de Sint Jacobslaan en sla rechtsaf.
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Neem de eerstvolgende straat rechts. Dit is de Edisonstraat.
Fiets door tot aan Nieuwe Mollenhutseweg en sla daar
rechtsaf.
Ga door tot aan de verkeerslichten en steek over naar de
Burgemeester Daleslaan.
Sla bij de eerste weg rechts de Vossenlaan in.
Na ca 100 m ga je linksaf de Rentmeesterlaan in.
Deze komt uit op de Slotemaker de Bruïneweg.
Hier ga je links tot aan de Goffertweg en hier rechtsaf.
Na ca 100 m is rechts bij de parkeerplaats ons volgende
punt.

7 Educatieve Natuurtuin De Goffert, Goffertweg 19
Hiervandaan fiets je terug naar de Slotemaker de Bruïneweg. Hier ga je rechtsaf.
Volg deze weg tot het einde en ga dan
linksaf de Muntweg op.
Fiets door naar het Jonkerbosplein.
Het is hier even wachten bij de twee
straten met verkeerslichten die je over
moet steken.
Ga dan heel even linksaf en daarna direct rechtsaf. Dit is de Nieuwe Dukenburgseweg.
Fiets rechtdoor over het kanaal tot aan het Steve Bikoplein.
Hier neem je de tweede afslag, dat is de Van Appelterenweg.
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Deze weg volg je tot het einde en daarna ga je rechtsaf
de Van Boetbergweg op.
Bij de verkeerslichten ga je rechts.
Dit is de Staddijk en hier is de volgende locatie op nr. 41
links.
8 Trainingscentrum Michi Staddijk 41

Vanaf dit punt vervolg je de weg. Na ongeveer 700 m
heb je aan de rechterkant een voetgangersbrug. Hier
moet je even afstappen om door de poortjes te gaan.
Nu ben je in de Meijhorst. Hier hebben alle straten een
nummer.
Na deze brug ga je schuin rechtdoor de 29e straat in.
Dan even rechtsaf en daarna weer linksaf. Je komt langs
de Meiboomschool.
Einde van de straat ga je rechtsaf de ringweg op. Dit is
de 12e straat.
Na de bocht wordt dit de 11e straat.
Volg deze straat tot de volgende bocht. Hier steek je
over en ga je de parkeerplaats op.
Iets verderop heb je locatie 1
Ontmoetingstuin bij de Ontmoetingskerk Meijhorst
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Deze fietstocht is voor KUS gemaakt door Helmut Brockmeyer.

De Vrede en Vrijheidstuinen zijn
mogelijk gemaakt door : de gemeente Nijmegen, budget wijkinitiatieven; de provincie Gelderland
en het Prins Bernardfonds

De Vrede en Vrijheidstuinen zijn mogelijk gemaakt door : de gemeente Nijmegen, budget wijkinitiatieven; de
provincie Gelderland en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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