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De Horst
We wandelen op de rand van Nederland in het glooiende halfopen landschap rond
Groesbeek. Vanuit de dorpskern De Horst lopen we al snel tussen de heuvelachtige
velden. Met prachtige uitzichten over de akkers en weilanden. We zien in de verte de
randen van het Reichswald aan de ene kant en de randen van de bossen rond
Groesbeek aan de andere kant. De stichting voor Landschapsbeheer Ploegdriever heeft
samen met de agrariërs in deze omgeving gezorgd voor een goede ontsluiting van het
boerenland én voor schitterende bloemrijke akkerranden. De route gaat een klein stukje
door de bebouwing van Groesbeek in de richting van het bos. Hier komen we bij de oude
spoorlijn tussen Nijmegen en Kleve. We volgen het oude tracé dwars door Groesbeek
heen. Halverwege is er volop gelegenheid om in het bruisende centrum te verpozen. Het
laatste deel van de wandeling gaat weer over grassige paden door de velden terug naar
De Horst.
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Routebeschrijving
1. Vanaf het kruispunt in De Horst loop je de Reestraat in. Na huisnummer 27 aan je
linkerhand en net voor het bord 'einde De Horst' linksaf, een onverharde weg. Aan het
eind links. Even daarna bij de eerste gelegenheid rechtsaf, een houten boogbruggetje
over. Je volgt de onverharde weg rechtdoor met een watertje aan je linkerhand. Bij een
kruising met links een brede betonnen brug ga je rechtsaf, een brede onverharde weg.
Op een kruising met een asfaltweg rechtdoor, Cranenburgsestraat 49 t/m 55a, een
asfaltweggetje. Spoorbaan oversteken en rechtdoor, asfaltweggetje vervolgen. Aan het
eind op een klinkerweg heel even naar links en direct weer naar rechts, een grassig pad
tussen de akkers, Buutebossepad. Meebuigen naar links en even verder met de bocht
mee naar rechts om het grasland heen. Je komt uit bij een asfalthoek bij het einde van
een weg. Je gaat iets naar links en direct weer naar rechts, een asfaltfietspad tussen de
velden. Dit pad met bochten blijven volgen. Waar het fietspad afgelopen is, ga je schuin
linksaf, een brede grassige weg. Deze weg blijven volgen. De weg gaat dalen en je komt
uit bij een drukke verkeersweg met fietspad.

2. Oversteken, even naar rechts en direct voor huisnummer 55 weer linksaf, een grassig
pad, Dassepad. Dit paadje komt uit bij een bosrand. Hier meebuigen naar rechts, een
smal paadje langs de bosrand. Meebuigen naar links om de bosrand heen. Even verder
loop je weer tussen de velden. Aan het eind voor een draadhek rechtsaf, een brede
grasweg. Je komt uit op een asfaltweggetje. Hier ga je linksaf. Op een driesprong met de
asfaltweg mee naar links buigen, Kiekuutlaef. Even daarna op een driesprong met een
pad naar rechts, de weg rechtdoor blijven volgen. Aan het eind de weg met een bocht
naar rechts volgen. Een bocht naar links. Het pad gaat omlaag en weer omhoog. Nu
neem je het eerste pad naar rechts, een pad dat licht omhoog gaat in de richting van een
bosrand. Je passeert een bordje 'Opengesteld' en gaat rechtdoor, verder langs de
bosrand. Op een driesprong na een bankje aan je linkerhand ook rechtdoor, nu het bos
in. Aan het eind linksaf langs de bosrand. Zijpaden negeren en steeds langs de bosrand
blijven lopen.

3. Asfaltweg oversteken en rechtdoor langs het erf van een boerderij. Twee keer een
veerooster over, een pad van betonplaten. Rechtdoor langs informatiebord over
minicamping De Hoge Hof. Even verder wordt het weer een grassig pad tussen de
graslanden. Met de bocht mee naar links. Het pad gaat dalen en dan neem je het eerste
pad naar rechts, ook een graspad verder naar beneden. Het pad buigt naar links en dan
neem je het eerste pad naar rechts. Je komt uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. De
Zevenheuvelenweg oversteken en rechtdoor, Siep. Na huisnummer 16 linksaf, een
onverharde weg. Je komt uit op een klinkerweg; hier ga je naar rechts. Pal voor
huisnummer 28 aan je rechterhand ga je links door een klaphekje een natuurgebiedje in.
Je volgt een smal paadje rechtdoor over de hei. Meebuigen naar rechts in de richting van
een klaphekje aan de overkant bij een drukke weg. Door het klaphekje en de weg
oversteken bij de bushalte.

4. Rechtdoor over een smal voetpaadje dwars over een grasvlakte in de richting van
huizen. Het pad gaat dalen verder in de richting van de bebouwing. Je loopt over een
grasveld in de richting van een kruispunt. Bij dat kruispunt ga je de Margrietstraat in, licht
omhoog. Je passeert aan je rechterhand een klein winkelcentrum. Op kruising met de
Leppert rechtdoor, Margrietstraat vervolgen. Aan het eind iets naar rechts en direct weer
links over een parkeerplaats een stenen trappetje op. Je loopt over het trottoir. Je komt
uit op een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Nu de eerste weg links, een klinkerweg omhoog.
Op driesprong rechtdoor, Klaverberg in de richting van de begraafplaats. Direct
meebuigen naar links. Je passeert de begraafplaats. Je gaat dalen. Aan het eind
rechtsaf. Eerst klinkers en even verder ga je rechtdoor, een onverhard paadje langs een
bord ´Rijk van Nijmegen Groesbeekse bos´. Pad naar rechts negeren. Op een driesprong
linksaf. Paadje naar links negeren en je volgt het brede pad rechtdoor tot je uitkomt voor
een camping van Staatsbosbeheer. Hier ga je linksaf, een brede bosweg. Op een
kruising rechtdoor. Op een volgende kruising met een asfaltweg ook rechtdoor.

5. Nu ga je voor de spoorlijn linksaf, een smaller grindpad met aan je rechterhand de
begroeide spoorlijn. Dit pad blijf je voorlopig steeds maar rechtdoor volgen. Bij de
verkeersweg met aan je linkerhand de kerk oversteken en opnieuw het paadje langs het
spoor blijven volgen. Bij de hoofdstraat door Groesbeek oversteken en rechtdoor en
verderop het fietspad aan de linkerkant van het spoor vervolgen. Dit blijf je ruim 1 km
volgen tot een drukke verkeersweg bij een bord ´Stop´. Hier oversteken en rechtsaf over
het fietspad. Na het laatste bedrijfsgebouw aan je linkerhand ga je linksaf over het
fietspad. Vlak voor de vierde lantaarnpaal ga je rechtsaf, een onverhard pad langs een
sloot. Asfaltweg oversteken en rechtdoor, een breed grindpad dat verderop weer
overgaat in een grassige weg tussen de velden. Aan het eind rechtsaf. Je passeert aan je
linkerhand een klein natuurgebiedje De Hulshoek. Nu neem je het eerste pad naar links,
een graspad. Aan het eind links. Even daarna het eerste pad naar rechts in de richting
van de bebouwing. Aan het eind van dit pad ga je rechtsaf, Eekhoornstraat. Doorlopen tot
het eind. Linksaf, Hoge Horst en even verder ben je weer terug bij de bushalte of
parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Kerk De Horst, bij de kruising Hoge Horst-Ketelstraat met de Reestraat/Plakseweg, 6562
Groesbeek.
Parkeren
bij de kerk in De Horst
Openbaar vervoer
bushalte Kerk in De Horst, lijn 5 van en naar station Nijmegen.
Lengte van de wandeling
15 km
Horeca onderweg
in De Horst: Cafetaria De Horst en café Ton Oomen. In Groesbeek diverse
horecagelegenheden in het centrum.
Percentage verhard-onverhard
25%-75%

Route en tekst van deze Trage Tocht zijn gemaakt door Rob Wolfs, zie voor meer info
www.wolfswandelplan.nl. Deze wandeling is als pdf-bestand met topografische kaart en
gps-track te vinden op Wandelzoekpagina: www.wandelzoekpagina.nl/wandeling/tragetocht-groesbeek/13904/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Nergens is de afwisseling van bos en open gebied mooier dan in het oosten van ons
land. De delen van provincies Gelderland en Overijssel ten oosten van de IJssel worden
gekenmerkt door eeuwenoude kleinschalige cultuurlandschappen waar bos en open
gebied elkaar doorlopend afwisselen. Rob Wolfs zocht de mooiste plekken in dit gebied
bij elkaar en reeg er aantrekkelijke wandelingen doorheen. In ‘Wandelen op de rand van
bos en boerenland’ staan 20 mooie (rond)wandelingen van soms wat meer en soms wat
minder dan 15 kilometer. Wandelen op de rand van bos en boerenland, Uitgeverij
Gegarandeerd Onregelmatig, € 14,95, ISBN: 978-90-78641-25-4. De gids is verkrijgbaar
via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

