Trage Tocht Beek
Auteur: Rob Wolfs
Duivelsberg, Nederrijk en 't Grüske
We maken een prachtige tocht in het Rijk van Nijmegen vanuit Beek over hoge heuvels
en door diepe dalen. Op het eerste stuk van de route komen we langs het dal 'Palland',
een fraai heggenlandschap. Even verder passeren we het informatiecentrum Nederlands
Cultuurlandschap. We lopen langs het Filosofendal en klimmen de Duivelsberg op naar
het vermaarde pannenkoekenrestaurant. Onderweg hebben we mooi uitzicht over de
Ooijpolder. De Duivelsberg ligt op 76 meter hoogte. In het loofbos zien we opvallend veel
kastanjebomen. De wandeling vervolgt door het sterk glooiende landschap Nederrijk vlak
langs de grens met een mooie afwisseling van bossen en open velden. Na het
oversteken van de Zevenheuvelenweg wandelen we door het Groesbeekse bos, hier ook
wel 't Grüske of de But genoemd. Oude beukenlanen en rododendrons herinneren aan de
tijd van oude landgoederen. Langs de rand van Berg en Dal komen we in de Heerlijkheid
Beek. Op het laatste stuk van deze wandeling lopen we hoog over een steile heuvelrand
langs een diepgelegen bos en een bronbeekje terug naar Beek.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de bushalte en/of parkeerplaats loop je in de richting van de splitsing met de
Van Randwijckweg. Hier vervolg je bij de wegwijzer de Rijksstraatweg rechtdoor richting
Kleve. Zijwegen naar links negeren en doorlopen tot huisnummer 261 aan je linkerhand.
Hier ga je schuin rechtsaf, een klinkerweggetje omhoog. Je passeert een huis aan je
linkerhand en gaat rechtdoor bij een bord over dal Palland, een smaller halfverhard pad
verder omhoog. Je gaat door een klaphekje, je passeert een bordje van Staatsbosbeheer
'Rijk van Nijmegen Duivelsberg' en je gaat opnieuw verder rechtdoor omhoog via een
klaphekje langs een heg aan je linkerhand. Je hebt uitzicht op een dal van graslanden
aan je linkerhand. Een paadje dat van rechts komt negeren en dan meebuigen naar links.
Je passeert een houten voetgangerssluis en even daarna een bankje aan je rechterhand.
Na die bank rechtdoor en een pad naar rechts negeren. Je loopt dan langs de kop van
het dal. Met het pad meebuigen naar links via een voetgangerssluis, dan loop je langs
andere kant van het dal weer terug. Dit pad blijf je steeds naar beneden volgen. Je komt
uit op een brede halfverharde weg.

2. Hier ga je rechtsaf omhoog. Op een driesprong bij het Informatiecentrum van het
Nederland Cultuurlandschap ga je rechtdoor, verder omhoog. Op een driesprong
rechtdoor. Even daarna bij een put aan je rechterhand ook rechtdoor via een sluis, verder
omhoog. Op een Y-splitsing links aanhouden. Boven aangekomen bij een paal met rode
kop rechtdoor. Het pad gaat flink dalen. Met het pad meebuigen naar links en dan loop je
langs het diepgelegen Filosofendal aan je rechterhand. Nu ga je pal voor een paaltje met
routepijlen waar dit pad met een haarspeldbocht naar rechts buigt, linksaf omhoog. Je
passeert verderop een voetgangerssluis en dan kom je uit op een ander pad. Hier ga je
rechtsaf en je loopt langs open land aan je linkerhand. Recht voor je heb je uitzicht op de
Ooijpolder. Het pad gaat dalen. Het pad buigt iets naar rechts het bos in. Je passeert vier
houten paaltjes en je gaat verder naar beneden. Je passeert een voetgangerssluis en je
loopt verder naar beneden. Aan het eind kom je uit op een breed halfverhard pad vlak
voor de bebouwing.

3. Hier ga je heel even naar links en direct weer schuin rechts bij een paaltje met een
groene kop en rode markering met wandelaar in wit. Meebuigen naar rechts en rechtdoor
over een houten bruggetje. Direct daarna een smal paadje kruisen en rechtdoor. Met het
pad meebuigen naar rechts omhoog. Je passeert een voetgangerssluis. Dit pad gaat flink
stijgen. Boven aangekomen passeer je weer een voetgangerssluis. Even daarna op een
driesprong rechtdoor en dan bij een informatiepaneel over de Duivelsberg rechtsaf. (Hier
links aanhouden voor het uitzichtpunt op de heuvel.) Langs een houten hekje aan je
rechterhand. Je komt uit op de parkeerplaats voor De Duivelsberg. Daar ga je linksaf, de
brede bosweg naar beneden langs een bord 'éénrichtingverkeer'. Direct een smal
paadje naar links negeren. De brede bosweg naar beneden blijven volgen. Waar deze
brede weg met een bocht naar rechts draait ga je rechtdoor langs een houten afsluitboom
en direct daarna op een splitsing links aanhouden, een paadje langs de bosrand.
Verderop rechtdoor langs de bosrand tot een voetgangerssluis en grenspaal 635. Daar
ga je rechtsaf, een smal paadje tussen de velden. Verderop loop je langs de bosrand.
Dan met het pad meebuigen naar rechts het bos in. Op een driesprong met aan je
linkerhand in diepte een open plek (Heksendans) rechtdoor. Het paadje gaat verderop
flink dalen. Een paadje naar rechts negeren. Doorlopen in de richting van een asfaltweg
en een grote parkeerplaats.

4. Bij de asfaltweg schuin naar rechts oversteken en een smal bospad in. Op een
driesprong links aanhouden, verder omhoog. Voor grasland meebuigen naar rechts. Je
neemt nu het eerste pad naar links. Het pad met een bocht naar rechts volgen en direct
daarna op een Y-splitsing links aanhouden. Met een bocht naar links. Het pad gaat dalen.
Je komt bij de rand van een bouwland. Daar rechts aanhouden licht omhoog richting
bosrand. Op een kruising bij de hoek van het bouwland ga je linksaf. Meebuigen naar
rechts. Op een schuine kruising rechtdoor en even daarna op een Y-splitsing links
aanhouden. Het pad gaat even verderop stijgen. Dan gaat het weer dalen. Op een
driesprong met het pad naar rechts, verder naar beneden. Even daarna een smal paadje
schuin naar links negeren. Het pad gaat steil naar beneden. Beneden op een driesprong
rechtdoor, een smal paadje. Je komt uit op een kruising voor de hoek van een groot
grasland. Hier ga je linksaf. Even daarna op een driesprong met dit brede pad meebuigen
naar rechts. Op een driesprong met een breed pad naar links ga je rechtdoor in de
richting van een bank. Na die bank kom je uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf, licht
omhoog. Aan je linkerhand glooiend grasland. Het paadje buigt weer iets naar rechts een
bosstrook in. Nu op een driesprong linksaf, De Hooge Klaef, een smal stenig paadje dat
licht omhoog gaat. Je steekt de graslanden dwars over. Je komt bij een bankje en een
infopaneel over het Airbornepad. Direct na dat bankje een pad naar links negeren en
even daarna bij een richtingaanwijzer van LAW's rechtsaf, een pad tussen de graslanden,
Bovve Hel. Doorlopen tot een verkeersweg.

5. De Zevenheuvelenweg oversteken en rechtdoor het onverharde pad volgen tussen
de golfvelden, Bovve Hel. Op kruising aan de rand van het golfterrein loop je rechtdoor
het bos in. Zijpaden negeren. Je komt uit op een driesprong. Hier ga je linksaf. Zijpaden
negeren en doorlopen tot het eind. Hier een laag zandwalletje over en je komt op een
breed pad voor een hek. Hier ga je rechtsaf. Deze brede bosweg steeds blijven volgen tot
een kruising bij Camping De But aan je linkerhand. Ook hier loop je weer rechtdoor. Het
pad gaat langzaam stijgen. Het eerste pad naar links negeren. Nu neem je - even voor de
top - het volgende pad naar links tussen twee houten paaltjes door, een bospad dat gaat
dalen bij paal met blauwe kop. (Ga je hier rechtdoor, dan kom je bij het Afrikamuseum.)
Op een kruising rechtdoor. Aan het eind van dit pad rechtsaf. Even daarna linksaf, een
pad dat flink naar beneden gaat. Dit pad steeds verder naar beneden uitlopen. Aan het
eind rechtsaf. Je komt uit voor een hek. Daar ga je linksaf. Je loopt langs een houtwal
aan je rechterhand. Een pad schuin van links negeren. Dan kom je op de hoek van het
bos op een vijfsprong. Hier hou je het meest rechtse pad aan, een smal paadje tussen
hoge aarden wanden naar beneden. Je hebt aan je rechterhand grasland. Dit smalle
paadje langs het hek blijven volgen. Je draait van het hek af en je komt uit op een breed
pad. Hier rechtsaf naar de voorrangsweg.

6. Voorrangsweg oversteken en rechtsaf over het fietspad. Je passeert nummer 44 en
daarna neem je het eerste pad naar links het bos in langs een bordje 'Opengesteld'. Je
neemt al snel het eerste pad schuin naar rechts. Direct daarna een pad naar rechts
negeren en rechtdoor omhoog, ruiterpad. Verderop op Y-splitsing links aanhouden. Even
daarna op een kruising rechtsaf, een smaller bospad naar beneden. Je komt uit op een
breder pad. Daar ga je links, je hebt aan je rechterhand een paar hoge beuken. Het
paadje loopt tussen graslanden door. Aan het eind van het grasland aan je linkerhand
hou je links aan en direct daarna op een kruising rechtdoor omhoog, een breed bospad.
Op een driesprong met een pad naar links rechtdoor. Het pad gaat omhoog. Je komt uit
op een splitsing bij een bankje. Daar ga je rechtdoor. Het pad gaat naar beneden tussen
twee rijen beuken door. Nu op een kruising rechtdoor. Je komt bij een open plek met een
bankje en een prullenbak.

7. Na het bankje linksaf tussen houten paaltjes door langs een bordje 'Opengesteld',
pad langs de bosrand. Aan het eind in het bos rechtsaf. Even daarna op een driesprong
met een pad naar links ga je rechtdoor, ruiterpad. Even verder loop je langs de bosrand.
Een pad van links negeren. Rechtdoor langs graslandjes. Je komt op een kruising met
een wit-rode slagboom aan je rechterhand. Hier ook rechtdoor, een smaller ruiterpad licht
naar beneden. Eerst met een flauwe bocht naar links en dan kom je op een kruisinkje,
waar je naar rechts gaat. Dit pad komt uit op een ander breder pad, waar je naar rechts
gaat. Direct daarna op een kruising rechtdoor. Zijpaden negeren en rechtdoor in de
richting van het eind van het bos. Vlak voor het eerste huis ga je rechtsaf, een pad achter
de huizen langs. Je passeert een voetbalveldje aan je linkerhand. Na het voetbalveldje ga
je linksaf, een paadje parallel aan de asfaltweg. Je loopt een stukje over het trottoir en
dan op de driesprong met de Prins Mauritslaan rechtdoor, een onverhard pad met hoge
beukenbomen aan je rechterhand, parallel aan de weg. Je komt uit bij een drukke
voorrangsweg.

8. Hier schuin naar rechts oversteken, de asfaltweg in. Kort daarna op een kruising met
de Stollebergweg rechtdoor, Oude Holleweg. Bij een uitzichtplatform met banken aan je
linkerhand ga je richting het infopaneel Heerlijkheid Beek en daar ga je de trappen af.
Aan het eind van de trappen op een driesprong rechtsaf. Hoog boven langs een diep dal.
Na ruim 250 meter, vlak voordat het pad met een bocht naar rechts gaat, ga je links via
houten trappen naar beneden bij een paal met een rode, gele en groene band. Dit pad
gaat dalen. Even verder een pad dat schuin naar links gaat richting grasland negeren.
Direct daarna op een splitsing links aanhouden, een pad met een paar hoge eiken aan je
rechterhand en direct daarna op een driesprong bij een bankje aan je linkerhand rechtsaf
bij een paal met een rode en groene band. Je loopt over een bomenlaan naar beneden.
Je gaat houten trappen af en je komt uit op een ander pad. Hier hou je links aan verder
naar beneden. Je passeert een picknickbank aan je rechterhand. Daar hou je rechts aan.
Je gaat weer een houten trap af en je loopt langs een beekje aan je rechterhand. Je gaat
via een houten bruggetje het beekje over en met trappen omhoog. Bovenaan links
aanhouden achter huizen langs, het beekje nu aan je linkerhand. Langs een vijver mee
naar links. Direct daarna rechtsaf, een klinkerpad naar beneden. Je komt uit tegenover
het gemeentehuis. Hier rechtsaf en bij de wegwijzer rechtdoor de Rijksstraatweg volgen
tot je weer terug bent bij de bushalte of parkeerplaats.

Praktische informatie
Start- en eindpunt
Beek, bushalte Van Randwijckweg.
Parkeren
parkeerplaats naast Restaria Rijksstraatweg 126, 6573 DE Beek of bij de Schellinghof
aan de Waterstraat achter hotel Spijker.
Openbaar vervoer
bushalte Van Randwijckweg, lijn 58 van/naar Nijmegen.
Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
diverse horeca aan het begin en eind van de route in Beek en na ca. 3 km
pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg.
Percentage verhard-onverhard
5%-95%.

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-beek/14869/ . 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.

