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Unterstadt, Kermisdahl, Prinz Moritzweg en Oberstadt
We maken een niet al te lange, bijzondere wandeling in Kleve een mix van urban walking,
natuur en cultuurhistorie. We starten in het centrum dat ook goed met de bus vanuit
Nijmegen te bereiken is. Op de heenweg langs museum Koekkoek, aan te bevelen voor
liefhebbers van landschapschilderijen, door het winkelgedeelte van de Unterstadt en
langs de grote Stiftskirche naar het water van de Kermisdahl. Verderop vervolgen we
onze route door het Sternbusch en we beklimmen de Papenberg. Terug over de Prinz
Moritzweg langs de Kermisdahl en het allermooiste stuk waarbij we over een bomenlaan
tussen de velden aflopen op het silhouet van de Oberstadt met kasteel Schwanenburg.
De stad weer in naar boven, langs het oude kasteel, tevens museum, en nog even langs
het water van de Kermisdahl/Spoy terug naar de parkeerplaats/bushalte. Op de hele
route veel verwijzingen naar restanten van het Landschaftspark van Prinz Johann Moritz
uit de 17e eeuw. In en om Kleve zijn veel horecagelegenheden te vinden.
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Routebeschrijving
1. Vanaf de parkeerplaats loop je richting bushalte Koekkoekplatz. Daar ga je in de
richting van de fietswegwijzer en linksaf, Koekkoekplatz. Rechtdoor de Kavarinerstrasse
in, winkelstraat. Na nummer 26 aan je linkerhand linksaf. Eerste weggetje rechtsaf en
onder een poortje door. Op het pleintje voor de kerk rechtsaf trappen op en in de
winkelstraat linksaf. Op driesprong rechtsaf, Grosse Strasse licht omhoog. Op een
volgend plein oversteken en dan in de richting van een fietswegwijzer. Daar neem je de
meest rechtse weg richting Reichswalde. Hier direct weer linksaf, een passage inlopen,
Neue Mitte. Roltrappen op en de galerij naar links vervolgen. Je komt uit bij een
winkelstraat. Hier schuin oversteken naar de Van Bracht-Stege. Je komt uit op een weg
voor de Stiftskirche. Daar ga je rechts, trappen op naar de kerk. Rechts aanhouden en de
kerk aan je linkerhand passeren. Voorbij de ingang naar de kerk ga je linksaf, opnieuw
langs de kerk aan je linkerhand. Bij de weg rechtsaf en langs de fietswegwijzer. Nu op
een kruising schuin links het park in, een grindpad. Zijpaden negeren en rechtdoor in de
richting van grote alleenstaande boom en twee bankjes. Na een stenen waterplaats op
splitsing rechtsaf. Kort daarna op een volgende splitsing schuin links naar beneden, even
verder langs een houten hek aan je linkerhand. Dit pad met scherpe bochten naar
beneden blijven volgen. Je komt uit op een ander pad. Hier ga je rechtsaf verder naar
beneden in de richting van het water.
2. Daar beneden ga je rechtsaf langs de Kermisdahl, een halfverhard pad. Op een
splitsing bij een houten brug aan je linkerhand even rechtdoor en rechtsaf via trappen
omhoog. (Wanneer het pad rechtdoor langs de Kermisdahl niet meer afgesloten is, ga je
verder rechtdoor en bij de volgende trappen rechts omhoog. Bovenaan ga je linksaf, Kiek
in de Pot, zie verder bij *.) Bovenaan voor het park direct linksaf. Bij de weg linksaf. Kort
voor de stoplichten bij een parkeerplaatsje linksaf, Prinz Moritzweg. Over de
parkeerplaats en langs een wit-rode slagboom, een halfverhard pad in de richting van
een bankje. Bij dat bankje rechtsaf, Kiek in de Pot, bospad. *Zijpaden negeren.
Doorlopen tot een infopaneel, bankje en uitzichtheuvel. Daar verder rechtdoor naar
beneden. Bij verkeerslichten twee rijbanen van de Klever Ring oversteken en aan de
overkant opnieuw rechtsaf weg oversteken. Aan de overkant scherp rechts tussen
metalen hekken door, een asfaltpad omhoog. Bovenaan bij een bankje even naar rechts
en direct links, bospad. Je volgt dit tot je uitkomt op een ander bospad. Hier linksaf, langs
een hoog metalen hek aan je linkerhand. Rechtdoor langs parkeerplaatsen en het
zwembad.
3. Op kruising met een asfaltweg rechtdoor. Eerst klinkers langs Schule Freudenthal,
dan weer bosweg. Deze bosweg steeds rechtdoor volgen, zijpaden negeren. Je gaat
onder een hoogspanningsleiding door en je passeert graslanden aan je linkerhand. Op de
kruising daarna ga je linksaf langs die graslanden, een grassig pad in de richting van een
metalen afsluitboom. Langs die afsluitboom rechtdoor naar de weg. Schuin naar rechts
oversteken en de halfverharde Prinz Moritzweg het bos in. Je passeert aan je
rechterhand het Grabdenkmal en je volgt het halfverharde bospad omhoog. Je komt op
de top bij twee banken met uitzicht. Let op, je neemt tussen die twee banken het smalle
pad scherp naar rechts naar beneden. Verder rechtdoor langs een oude toegangspoort,
door een bomenlaan van knotlinden. Je komt uit op een graspad. Rechtdoor langs
restaurant Berg und Tal. Aan het eind rechtsaf. Je komt uit bij de drukke weg, maar pal
daarvoor rechts aanhouden. Je komt opnieuw bij het Grabdenkmal en je loopt tussen de
twee halve cirkels door. Op de weg bij de bankjes linksaf naar de weg.

4. Bij de drukke weg rechtsaf, even over het fietspad. Dan rechtsaf, halfverharde Prinz
Moritzweg tussen wit-rode paaltjes door. Direct meebuigen naar links. Dit pad blijf je met
bochten steeds volgen. Eerst door een stukje halfopen gebied, dan door het bos en nog
weer verder over een populierenlaan met aan je rechterhand water. Doorlopen tot een
houten brug. Hier ga je rechtsaf het water over en aan de overkant weer linksaf. Je gaat
tussen paaltjes door, rechtdoor onder de brug door. Meebuigen naar rechts,
asfaltweggetje. Het eerste onverharde pad naar links negeren. Verderop ga je linksaf,
een halfverhard pad tussen wit-rode paaltjes door. Deze bomenlaan met zicht op de
Oberstadt Kleve steeds blijven volgen. Een pad naar links naar de brug negeren. Dan
gaat het verder als asfaltweggetje. Je passeert wit-rode paaltjes en je vervolgt de weg
rechtdoor door een woonwijk. Doorlopen tot het eind.
5. Hier ga je linksaf. Na horeca de Königsgarten aan je rechterhand met de weg
meebuigen naar rechts de brug over. Direct na de brug linksaf, asfaltpad. Direct rechts
aanhouden het asfaltpad in de richting van trappen. De trappen omhoog naar de
Oberstadt. Je komt uit op het plein voor de Schwanenburg. Hier ga je rechtsaf
klinkerweg, je loopt naar de toegangspoort van het Amtsgericht. Hier ga je rechtsaf en
voor het hek linksaf, een grindpaadje. Nu ga je even voor het pad naar links buigt
rechtsaf via een metalen trap naar beneden. Daarna volg je het onverharde paadje
verder naar beneden. Je komt uit op een ander pad met aan je rechterhand een
uitzichtpunt. Hier ga je linksaf langs de muur aan je linkerhand. Na trappen kom je uit op
een asfaltweg. Hier ga je rechtsaf. Je passeert een wit-rood hek. Kort daarna linksaf via
trappen naar beneden. Na de trappen neem je het meest rechtse weggetje, klinkers naar
beneden langs garages aan je linkerhand. Op kruising linksaf, Wasserstrasse. Nu neem
je de eerste weg rechtsaf, Gasthausstrasse. Einde voetgangerszone kom je uit voor een
parkeerplaats. Hier ga ga je schuin links aanhoudend rechtdoor de brug over het water
over en direct daarna linksaf via trappen naar beneden, een grindpad langs het water. Je
gaat via klinkers onder de brug door. Op kruising met een weg ook rechtdoor, verder
langs het water aan je linkerhand. Klinkers gaan over in een grindpad. Aan het eind ga je
linksaf de brug over. Bij de rotonde linksaf. Vrij snel bij meterkasten rechtsaf over het gras
in de richting van een breed grindpad langs water in een goot. Rechtdoor en je bent even
verder weer terug bij de parkeerplaats.
Praktische informatie
Start- en eindpunt/parkeren
Kleve, parkeerplaats Koekkoekplatz.
Openbaar vervoer
Kleve, bushalte Koekkoekplatz, lijn SB58 van/naar station Nijmegen. Vanaf de bushalte
loop je naar de fietswegwijzer en daar ga je linksaf de Koekkoekplatz op.
Lengte van de wandeling
10 km.
Horeca onderweg
In en om Kleve veel horeca.
Percentage verhard-onverhard
30%-70%.

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-kleve-landschaftspark/15849/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Wandelen over de onbekende Veluwe, 20 stevige tochten voor
ontdekkingsreizigers. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-28-5. Rob Wolfs kent de Veluwe
door en door. Door zijn werk als professioneel routemaker kent hij de Veluwe als zijn
broekzak: ook de wegen en paden die niet in knooppuntennetwerken, paaltjesroutes of
anderszins gemarkeerde wandelingen terecht zijn gekomen. Met al die onbekende
ingrediënten heeft hij 20 stevige wandelingen in alle windstreken van de Veluwe
samengesteld. Geef u over aan wandelkok Wolfs en laat u meevoeren op een
verrassende reis langs nagenoeg ongebaande paden over de onbekende Veluwe. De
gids is verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl.

