Van Hotel Credible naar Huiskamercafé Oortjeshekken
Afstand: 6,5 kilometer (heen en terug 12,5 km)
Duur: 1,5 uur
Hotel Credible, Hertogstraat 1, 6511 RV Nijmegen

1. Je staat met je rug naar Hotel Credible en gaat RA. Steek direct de straat
over (Kelfkensbos) naar het plein.
2. Steek het plein schuin naar rechts over, richting de voetgangersbrug naar
het Valkhofpark.
3. Steek de voetgangersbrug over, je bent in het Valkhofpark, houd daar
rechts aan.
4. Na de Barbarossa-ruïne RA de trappen af. Steek beneden de weg (Voerweg
en Ubbergseweg) tot aan het hek bij de Waalkade.
5. Bij het hek RA en al snel LA de trappen af.
6. Onderaan RA (Lindenberghaven) en onder de Waalbrug door.
7. Ga over de voetgangersbrug de Ooijpolder in.
8. Daar weer een bruggetje over en dan het pad volgen langs de
Waalstranden (Waal aan linkerhand).
9. Volg het pad, bij de grote wegwijzer RA tot aan klaphek.
10. Na klaphek LA de verharde weg op (Vlietberg). Volg deze weg tot aan
splitsing, hier rechts aanhouden.
11. Het pad blijven volgen, langs de schoorsteen van een voormalige
steenfabriek, het asfalt gaat over in een onverhard pad, tot aan de dijk
(Ooijse Bandijk).
12. Op de dijk LA. Let op! Voor de eerste huisjes aan de linkerzijde volg het
asfaltpad naar rechts (mag geen verkeer in). Volg deze, ga onder de
slagboom en volg de weg zo’n 500 meter (gaat over in onverhard).
13. Het pad volgen tussen de struiken. Aan je rechterhand ligt het meer ‘de
Bisonbaai’.
14. Volg het pad langs het meer, ga aan het einde mee met de bocht van het
meer mee naar rechts, nogmaals naar rechts.
15. Dan volg je het pad naar links, naar het toegangshek van de Bisonbaai.
Streek de dijk over, Ooijse Bandijk. Je bent bij Oortjeshekken.

Van Huiskamercafé Oortjeshekken naar Hotel Credible
Afstand: 6 kilometer (heen en terug 12,5 km)
Duur: 1 tot 1,5 uur
Hotel Restaurant Huiskamercafé Oortjeshekken, Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij

1. Je staat met je rug naar Oortjeshekken, ga LA de dijk op, Erlecomsedam.
2. Steek direct de dijk over en loop naar het toegangshek van het meer De
Bisonbaai, ga het hek door.
3. Neem het zandpad LA (Bisonbaai aan de rechterhand).
4. Volg het pad. Na ongeveer 600 meter steek je het bruggetje over, na weer
500 meter bij de splitsing links aanhouden.
5. Volg het pad tot de dijk (Ooijse Bandijk). Steek bij het wildrooster de dijk
over, De Groenlanden in.
6. Volg hier het ‘koeienpad’ door de natuur.
7. Na 700 meter bereik je een uitkijktoren. Achter de uitkijktoren ga je de
trappen af.
8. Onder aan de trappen RA, het klinkerweggetje in, Langstraat. Volg deze tot
de dijk, Ooijse Bandijk.
9. Ga de dijk op en volg deze gedurende ongeveer 3 kilometer richting
Nijmegen. Aan het einde kom je op de T-spitsing bij het Hollandsch-Duits
gemaal.
10. Ga hier naar rechts, de Ubbergseweg.
11. Buig met de weg mee onder de Waalbrug door, dan LA de Voerweg op.
12. Bovenaan bij de T-spitsing LA en direct weer LA. Daar zie je Hotel Credible
op de hoek liggen.

