17 km

Groene Wissels

Nr 232

Een serie wandelingen van 10 tot ruim 20 km. Begin- en eindpunt bij hetzelfde treinstation!

Wijchen: Wijchense Ven en De Berendonck

Vanuit de trein wandelt u langs een prachtige molen en het schitterende Kasteel Wijchen het gezellige centrum in.
Na het fraaie wandelpad langs het Wijchense Meer volgt een wat taai stukje langs woonwijken en een stukje drukke
weg. Nadat deze pijn is geleden maakt u een afwisselende wandeling door het prachtige natuurreservaat Wijchense
Ven: u wandelt daar door bossen, langs een heideveld en over graspaden door een uiterwaardenachtig landschap.
Daarna doorklieft u over prachtige paden het enorme bos- en merenrijke recreatiegebied De Berendonck.
De terugweg naar het station gaat door landelijk gebied en een fraaie bosstrook. Met mooie weekenddagen kan het
in De Berendonck vooral ’s middags drukker zijn dan u lief is, ga dan dus tijdig aan de wandel. Fotoreportage
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Aw/p12345 = ANWB wegwijzer/paddenstoel12345
Kijk ter oriëntatie regelmatig op het kaartje!

1. Vanaf de voorkant van het stationsgebouwtje RA, klinkerwegje langs het
spoor over een P-plaats. Na 100m, voor
Rob’s Place LA, de weg oversteken en
aan de overkant met een links/rechtsknikje RD het graspad opgaan waarmee
u links van u de molen passeert. Aan de
andere kant van de molenheuvel RA
(Baron d’ Osystraat). Tegenover huisnr
24 LA. Aan het einde, voor het park ook
LA en dan het 1e pad RA en een brugje
over; links van u Kasteel Wijchen. Aan
het einde op het asfaltpad LA, daarna
RA en op de Y bij Villa Sterrebosch links
aanhouden (Kasteellaan, staat aan het
einde). Het marktplein rechts van u passeren, voor huisnr 19 met een kort links/
rechts-knikje RD en de kerk links van u
passeren. Aan het einde fietspad, grasbaan en weg oversteken en op het wandelpad voor het water LA; blijf dit pad
consequent 1km volgen; onderweg langs
dat water, bij een rotonde de weg RD
oversteken, daarna slingert dit duidelijke
pad door een bosstrook, passeert u de
achterkant van een zwembad en een
eindje verderop steekt u een asfaltwegje
over.

huisnr 2 wat scherp RA; een rustige bochtige asfaltweg met links een hek/bos en
blijf deze nu ruim 1km volgen. Let op, na
huisnr 106 volgt een flauwe linker- en dan
rechterbocht. In die rechterbocht schuin
LA een smal bospaadje in. Na 200m op
het T-kruisinkje RA; eveneens een smal
bospaadje met verderop links een gaashek. Aan het einde LA; halfverharde weg,
met kort daarna een flauwe rechter bocht.
Op de asfaltweg LA (Geitweg). Kruispunt
met de Heumenseweg RD (Heiveldweg).
Kruispunt met (76)+(77) LA (de Vendam).
3. Na 300m, bij een lantaarnpaal LA
(Overasseltse Vennen). Een einde verderop, in de rechterbocht ruim na huisnr 27a
RD; een land/bosweg waar verderop van
rechts een asfaltfietspad bijkomt. Blijf deze bosweg nu 1km volgen. Na die 1km, bij
een oranje paaltje, tegenover een kort
trapje zeer scherp RA; een landweg met
links grasland en rechts een boswand. Na
500m, op de T-kruising voor een graslandje LA; smal pad dat na wat bochtjes een
lange, rechte land/grasweg wordt. Aan het
einde op het asfaltwegje LA. Na de plassen, bij Ap24325 LA (Weg ter Horst). Bij
Ap62993 RA (groot bord Berendonck) en
na 10m, bij de volgende Ap ook RA (54)>;
fietspad. Let goed op: 20m na een brugje
in de flauwe rechterbocht bij een oranje
paaltje LA. Blijf nu de paden met deze
oranje paaltjes/markering volgen; onderweg (na een rechterbochtje) links een
grote plas, een brugje over en een linkerbocht om diezelfde (hele) grote plas. Pas
op een asfaltpadkruising LA; u gaat kort

2. Bijna aan het einde, in het flauwe
rechterbochtje vlak bij een drukke weg
(u ziet daar rechts (achterkant) bordje
Speelweide) LA; een vaag, iets verderop
duidelijker pad waarmee u links van u
een blauwe hokje en een grasveld passeert. Op de schuine kruising voor het
bankje RA, op het
asfaltfietspad voor
de weg LA en daarna de rotonde RD
oversteken.
Bij Aw14648 RA
(Oosterweg). Daarna de 1e weg RA
(Huurlingsedam) en
blijf deze weg volgen; met een paar
bochtjes passeert u
rechts van u een
woonwijk. Na 1km,
aan het einde, achUw ervaring met deze wandeling middels
ter de rotonde LA;
een reactie op wandelzoekpagina.nl of
een fietspad langs
een mailtje aan info@wandeleninbeeld.nl
helaas een drukke
wordt bijzonder op prijs gesteld!
weg. Ruim voor de
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daarna een flinke houten boogbrug tussen 2 grote plassen over. In de rechterbocht direct na die brug LA, hekje door
en een dammetje over, dan links die
plas. Hierna wandelt u langs enorme
golfbanen.
4. Direct na de dam RA; een breed pad
met rechts van u een langwerpige grote
plas. Op de schuine kruising direct na
een dammetje RD (gaat u hier even naar
links dan is daar en bankje met schuilhut
en een ballenwaskoker, dus heren... ;-)
Aan het einde, op het asfaltpad (later
een wegje) RA en blijf dit nu ruim 1km
volgen. Vanaf horeca Magnolia’s (met
een prachtig, groot teras) gaan lopen
over het fietspad links van deze weg
want dit draait verderop naar links het
bos in. Daarin, bij Ap24333 LA en aan
het einde, op het asfaltwegje ook LA. Na
huisnr 30 RA (Akkerweg). Aan het einde
LA en daarna RA het grote kruispunt RD
overstekend de Havenweg (met rechts
wat industrie) in. Strak voor de rechterbocht, tegenover nr 16, bij het bakstenen
elektrahuisje LA en na een paar meter
gras schuin RA het bospaadje inlopen.
Kruispunt asfaltwegje bij GSM-mast RD
(St. Jorispad). Kruispunt RA (Leemweg,
verderop Acaciastraat). Kruispunt na
huisnr 41 RA; Ringlaan, staat bij het volgende kruispunt waar u RD gaat. Voor
het spoor LA (Akkerwindestraat) en met
een paar minuten bent u bij het station.
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