
Wandelroute 
Klein Geluk in Oost

 Interactieve wandelroute (4,3 km) 
+ bonus route (4km)

Geluk zit in kleine dingen, zoals 
bijzondere plekken in je buurt. 
Tijdens deze wandelroute kom je 
langs plekken in Nijmegen-Oost die 
de bewoners hebben opgegeven als 
geluksplekken. Meer weten over een 
plek? Scan dan de QR code op de stoep. 
Veel wandelplezier. 

Wandelroute

A: Badhuis
theater, maar vroeger nam de arme 

B: Stekjeskast
Op deze plek in Nijmegen-Oost 

C: Uitzicht
Batavierenweg

Hier kun je vanaf mozaïekbankjes

D: Patersbosje
De paters Jezuïeten namen allemaal

E: Kopse Hof
Tweeduizend jaar geleden stond op 

bevolking, die in een huis zonder bad of dou-
che woonde, hier een bad. De normaalste zaak 

Het Badhuis staat nu bekend als 

voor ons betekende voor hen een groot geluk! 

kun jij jouw stekjes ruilen voor andere. 
Helemaal gratis pik jij hier een nieuw stekje 

voor jouw verzameling op, terwijl je een 
stekje achterlaat waar een ander weer 

plezier van heeft! 

genieten van het uitzicht over de Waal en de
Ooij. Voel de wind op je gezicht en neem de tijd om 
te ontdekken waar jouw gedachten je heen voeren.

exotische planten mee naar hun voormalige 
kloostertuin. Hierdoor ligt midden in Oost nu een 
uniek stukje natuur om heerlijk te wandelen, te 

spelen en tot rust te komen.

deze plek al een Romeinse commandopost.  Er 
zijn zelfs sporen teruggevonden die duiden op 

prehistorische bewoning. Loop door het laantje met de 
oude linden, geniet van het uitzicht en laat de historie 

op je inwerken. 

F: De 
Vlindertuin

Vlucht even weg uit de drukte en neem

Bonusroute
B: Beeld

Paus Johannes XXIII kreeg vanwege 
zijn hartelijkheid, humor en kerkhervor-

Bonusroute
C: Blikjes

Kom kijken bij deze vrolijke blikjes

Bonusroute
D: Graven

Aan de rand van het Julianapark, bui-
ten de omheinde begraafplaats,

tijd om te genieten van deze kleine oase.  
Kleurrijke vlinders, wild bloeiende planten en 
een vijvertje met kikkers in Nijmegen-Oost!

mingen de bijnaam “de goede paus”. Hij is de 
inspiratiebron voor dit  beeld van Pieter d’Hondt, 

getiteld ‘Het gesprek’. Wie neem jij hier mee 
naartoe?

die symbool staan voor de populaire
wijk Bottendaal. Laat je tijdens een rondje door 
de wijk verrassen door de kleine kunstwerkjes
in het straatbeeld, de charme van de oude arbeiders-

woningen, de gezelligheid in het Thiemepark en de 
sfeervolle terrasjes!

zijn nog twee graven te vinden. Omdat de vroe-
gere eigenaren onvindbaar waren, mochten de 

graven niet geruimd worden. 



Naamloze kaart

Naamloze laag
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Scan de QR-code
Bij iedere geluksplek op de route vind je een QR-code. 

Klein geluk in Oost 
Deze wandelroute is het resultaat van de Week van klein 

geluk in Nijmegen-Oost. Wijkbewoners organiseerden 
Meer weten? Scan dan de QR-code met de camera van je 

smartphone. Je telefoon geeft een melding waar je op kunt klikken.
Voor oudere Android-telefoons kan het zijn dat je eerst een 

QR-codescanner uit de PlayStore moet downloaden. 

tijdens deze week buurtborrels en gingen met elkaar in gesprek over 
geluk. Ze deelden ook hun geluksplek in de wijk en hierlangs is deze 

wandelroute samengesteld. 
Dit project is een samenwerking van Wij Zijn Nijmegen, Spectrum partner 
met elan en is mogelijk gemaakt door ondersteuning van het VSB-fonds 

en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. 

Wandelroute klein 
geluk in Oost 4,3km

Bonusroute 4km
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