Trage Tocht Beek-Ubbergen
Auteur: Rob Wolfs
Elyzeese Velden, Hengstdal en Duivelsberg
We maken een mooie afwisselende wandeling in het binnenste buitenland van het Rijk
van Nijmegen rondom Beek, Ubbergen, de rand van Nijmegen en Berg en Dal met als
toetje een stukje door de Ooijpolder. Beek was vroeger in verband met het zachte water
dat hier volop stroomt een dorp met veel wasserijen. Op het eerste deel van de tocht
wandelen we in de Heerlijkheid Beek met z'n fameuze Elyzeese Velden, 'verblijf voor de
gelukzaligen'. Het gaat steeds op en neer, stevig klimmen en dalen is het motto van deze
route. Langs de randen van Ubbergen en Berg en Dal passeren we regelmatig grote
villa's en landhuizen. Na het oversteken van de Ubbergse Holleweg maakt de route een
rondje om het Kops Plateau, waar zich 2000 jaar geleden een strategisch gelegen
Romeins legerkamp bevond. Via een Nijmeegse woonwijk komen we bij het Hengstdal,
een stadsrandpareltje in een erosiedal dat in de laatste ijstijd is uitgesleten door
smeltwater. De route vervolgt over bospaden langs Boterberg en Stollenberg. Dan een
wat minder stuk langs de Oude Kleefsebaan en door een woonwijk. Gelukkig wordt dat
weer ruimschoots vergoed door mooie wandelpaden langs de Holthurnsche Hof en
Holdeurn naar de Duivelsberg met magnifieke uitzichtpunten. We dalen af en op het
laatste deel van de route lopen we door het platte landschap van de Ooijpolder langs
Wylerbergmeer en over boerenlandpaden langs de wetering Het Meer terug naar Beek.
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Routebeschrijving
1. Kom je met bus 80 uit Nijmegen, dan loop je vanaf de bushalte terug in de richting
van 't Höfke. Bij een brugje linksaf langs het zorgcentrum, een klinkerpad. Je passeert de
entree en je gaat dan rechtsaf over een klinkerpad, strak langs de huizen. Doorlopen tot
het eind en linksaf. Je loopt langs een grote parkeerplaats aan je linkerhand en Plus Nico
de Witt. *Daarna ga je op de driesprong rechtsaf, Waterstraat. Op de kruising rechtsaf
langs hotel Spijker. Na het kerkhof aan je linkerhand linksaf, een klinkerweggetje
omhoog. Voor de kerk rechtsaf, een klinkerweg omhoog. Na de pastorie, huisnummer 3,
meebuigen naar links. Daarna weer meebuigen naar rechts, nu De Geest. De klinkerweg
uitlopen. Aan het eind linksaf, een onverhard pad in 'Kastanjedal'. Meebuigen naar
rechts, trappen af, een beekje over en met de trappen omhoog. Boven aangekomen
rechtsaf, een paal met gele kop. Dit pad met een bocht naar links volgen. Je passeert
een witte afsluitboom en je volgt een klinkerweg.
2. Meebuigen naar rechts en direct daarna bij villa nummer 14 schuin linksaf, een
onverhard pad langs een bordje 'Heerlijkheid Beek'. Op een driesprong, met een paadje
schuin links omhoog, ga je rechtdoor tussen de graslanden. Een paadje naar rechts
negeren. Je loopt tussen hekken van prikkeldraad. Dit pad met trappen naar beneden
volgen en meebuigen naar links. Aan het eind meebuigen naar rechts, verder naar
beneden. Aan het eind rechts en kort daarna op een driesprong linksaf, tussen de
graslanden. Nu op een driesprong rechtdoor, het pad vervolgen. Even daarna een smal
paadje schuin naar rechts negeren. Je loopt langs een voetgangerspassage en komt bij
een klinkerweg. Hier even naar links en direct weer rechts, een onverhard paadje. Je
passeert opnieuw een voetgangerspassage en even daarna ga je op een driesprong
linksaf omhoog in de richting van het bos. Een pad naar links negeren en rechtdoor het
bos in. Nu op een schuine kruising rechtsaf en direct daarna opnieuw rechtsaf, bij een
paaltje met markeringen. Dit brede bospad bij een bankje met uitzicht over de Ooijpolder
met een bocht naar links volgen. Het pad blijven volgen tot een witte afsluitboom.
3. Daar bij de asfaltweg rechtsaf. Het asfalt gaat over in klinkers en kort daarna ga je
linksaf, een halfverharde weg omhoog. Deze weg steeds blijven volgen. Je steekt een
asfaltweg over bij de Sint Maartensklinkiek en je gaat rechtdoor, dan een asfaltpad. Je
komt uit bij een splitsing van klinkerwegen. Hier neem je de tweede weg rechts omhoog,
Ubbergseveldweg. (Je kunt hier het rondje overslaan. Dan ga je linksaf, Holleweg. Zie
verder onder 4 bij #.) Met de klinkerweg meebuigen naar links. Direct na de laatste flat
rechtsaf, een onverharde weg omzoomd door knotlinden. Met dit pad meebuigen naar
links, nog steeds tussen de knotbomen. Je loopt door tot een klaphekje. Door het
klaphekje en direct daarna op een kruising rechtsaf. Dit pad op de rand van de stuwwal
steeds blijven volgen en alle zijpaden naar links negeren. Je gaat tussen houten palen
door en dan bij een grote kronkeleik met dit pad meebuigen naar links. Gaat over in een
karrenspoor met aan je rechterhand volkstuintjes. Je komt uit op een asfaltkruising. Hier
ga je linksaf, langs een houten hek. Dan op een kruising rechtdoor, een onverhard
paadje. Op de eerste kruising rechtsaf. Dit paadje volgen tot het eind. Hier ga je rechtsaf,
een breder pad naar beneden in de richting van de weg.

4. De weg oversteken en rechtdoor tussen metalen hekken door. Je volgt een pad van
betonplaten naar beneden. Op een splitsing iets schuin links aanhoudend verder
rechtdoor naar beneden over die betonplaten en daarna een trap. Aan het eind van de
trappen ga je linksaf. Op een kruising rechtoor, je volgt dan het klinkerfietspad. Op een
volgende splitsing rechtdoor, klinkerweg. Je loopt tussen betonnen palen door en dan
wordt het een smaller klinkerpad. Na rood-witte schrikhekken kom je weer uit op dezelfde
splitsing van klinkerwegen. Hier ga je rechtsaf, Holleweg. #Je loopt Nijmegen binnen. Je
komt uit bij een voorrangsweg. Hier ga je even naar rechts en direct linksaf de weg
oversteken bij voetgangerslichten. Aan de overkant loop je over het trottoir richting
benzinepomp. Alweer snel voor een wegwijzer schuin links aanhouden, een halfverhard
pad naar beneden.
5. Je gaat door een klaphekje en je volgt het pad langs het Hengstdal. Dit pad aan de
rechterkant van het dal blijven volgen. Op een Y-splitsing aan het eind rechts aanhouden.
Je gaat door een klaphekje en je komt uit op een asfaltweggetje in Ubbergen. Direct
daarna op de driesprong rechts aanhouden, Berkenlaan. Een weg naar rechts negeren.
Even daarna op een splitsing rechtdoor. Direct na het bord 'Berg en Dal' linksaf, een
breed halfverhard pad langs een bordje 'Heerlijkheid Beek' in de richting van een witte
afsluitboom. Daar ga je rechtdoor, een laan met dubbele rijen linden aan weerszijden. Nu
neem je het eerste pad schuin naar rechts. Dit pad langs de bosrand blijven volgen, met
aan je rechterhand gras. Verderop het pad het bos in vervolgen langs een houten
voetgangerspassage. Een pad links naar beneden negeren. Dit pad met bochten en
trappen steeds blijven volgen. Een stuk verderop op een omgekeerde Y-splitsing
rechtdoor. Waar het pad bij een trap een bocht naar links maakt, ga je schuin rechtsaf
omhoog naar het infobord en links via een platformpje met banken naar de asfaltweg.
6. Daar ga je rechtsaf. Direct daarna op een kruising linksaf, een doodlopend
asfaltweggetje. Tussen houten paaltjes door, de dubbele rijbaan oversteken en aan de
overkant linksaf over het klinkervoetpad langs een hek aan je rechterhand. Verderop
passeer je een Romeins waterwerk aan je rechterhand. Je neemt dan de eerste weg naar
rechts, Kerstendalseweg. Nu de eerste weg linksaf. Je loopt met een slinger over twee
parkeerplaatsen heen en op de kruising daarna opnieuw rechtdoor, Leeuwerikweg. Je
komt uit op de Watertorenweg. Hier ga je even naar links en direct schuin rechtsaf,
doodlopende Uilenputweg. Op een kruising rechtdoor, een dalende halfverharde weg
Berg en Dal in. Doorlopen tot de asfaltweg. Hier linksaf over het fietspad. Nu ga je even
voor een driesprong bij een wegwijzer rechtsaf over het fietspad. Je steekt de weg over
en vervolgt het fietspad. Let op, nu voor huisnummer 61A naar links de weg oversteken.
7. Rechtdoor, je volgt een onverhard paadje langs een bomenrij aan je linkerhand en
aan je rechterhand open veld. Het paadje loopt verderop tussen de velden. Je komt uit bij
een klinkerweg. Even rechtdoor en snel rechtsaf bij een infobord 'Holdeurn', een smal
halfverhard paadje. Dit pad blijf je volgen tot bij een lus van een asfaltweggetje. Hier ga je
rechtdoor omhoog en direct voor gebouwen linksaf, een onverhard pad. Je komt direct uit
op een breed bospad. Hier links aanhouden. Je loopt in de richting van een paaltje
'Holthurnsche Hof'. Daar meebuigen naar rechts over gras in de richting van een volgend
paaltje. Je passeert bijzondere banken aan je rechterhand. Nu hou je links aan en je loopt
langs en houten schuur. Dit pad steeds blijven volgen. Zijpaden naar rechts negeren.
Verderop aan je linkerhand een wat meer open gebied. Je komt uit op een ander bospad.
Daar ga je rechtsaf bij een bordje 'Opengesteld' en rood/wit/blauwe markering. Alweer
snel linksaf langs houten stammetjes. Dan neem je het eerste bospaadje naar links.
Verderop langs een omgevallen boom heen en het paadje vervolgen. Op een splitsing
met een pad naar rechts omhoog hou je links aan in de richting van de weg. Je komt uit
op een ander pad. Daar ga je links naar beneden naar de weg.

8. De weg oversteken en rechtsaf langs de parkeerplaats en dan bij borden
'Duivelsberg' linksaf het bos in langs een houten afsluitboom. Direct op een splitsing links
aanhouden. Het eerste stukje langs een diep uitgesleten pad. Verderop weer een breed
bospad, Je neemt even voor houten hekken het eerste pad schuin naar rechts. Dat pad
blijf je parallel aan de weg aan je linkerhand steeds volgen. Tot een splitsing bij een
paaltje met markeringen. Daar ga je links naar de afsluitboom. Langs de afsluitboom en
direct weer schuin rechts aanhouden tussen boomstammen door, een smaller bospad.
Dit pad komt uit tegenover de Duivelsberg. Hier rechtsaf en direct weer bij de LAWwegwijzer rechtsaf omhoog. Twee paden schuin naar rechts negeren en doorlopen naar
een uitzichtpunt. Op de kruising rechtdoor en via trappen omhoog. Bovenop het platform
oversteken en weer via trappen naar beneden. Het pad tussen heggen verder naar
beneden volgen en beneden op een splitsing scherp links. (Je kunt hier nog rechtdoor om
een heen-en-weertje te maken naar een volgend uitzichtpunt over de Ooijpolder.) Je volgt
dit pad tot een driesprong en daar ga je scherp rechtsaf naar beneden langs een
voetgangerspassage. Dit pad steeds verder naar beneden blijven volgen. Opnieuw langs
een voetgangerspassage en daarna meebuigen naar links. Nu op een kruisinkje bij een
wegwijzer rechtsaf naar de weg.
9. Bij de weg oversteken naar het fietspad. Via het fietspad de drukke N325 oversteken
en meebuigen naar rechts. Nu ga je op de hoek van het hek van gaas aan je linkerhand
linksaf door een klaphekje. Je volgt een smal onverhard paadje naar beneden langs
water. Doorlopen tot een wegwijzer voor ander water op de grens van NL en D. Hier
linksaf omhoog. Over het heuveltje en rechtdoor tot een pad van betonplaten. Daar ga je
rechtsaf tussen plassen door. Waar het betonpad met een bocht naar links draait, ga je
rechtdoor in de richting van een opgeworpen zandhoop. Daar ga je langs heen en je volgt
een onverhard pad langs water aan je rechterhand. Het paadje met bochten volgen tot
een fietspad. Bij het fietspad rechtsaf. Langs metalen hekken en direct daarna linksaf het
fietspad van betonplaten volgen. Een pad naar links bij een draaihekje negeren. Even
daarna ga je na de bocht naar rechts, bij knooppunt 18 rechtsaf langs een houten
afsluitboom. Je volgt een graspad langs water aan je rechterhand. Bij een brug en
metalen hekken rechtdoor het graspad vervolgen. Verderop meebuigen naar links langs
een brede watergang. Je loopt in de richting van het kerkje van Persingen. Dit graspad
volgen tot de verkeersweg. Hier linksaf over het fietspad richting verkeerslichten. Bij de
kruising oversteken en rechtdoor Beek inlopen. Deze weg blijven volgen tot de bushaltes
aan beide kanten van de weg. Aan de linkerkant vertrekt lijn 58 naar Nijmegen en aan de
rechterkant vertrekt lijn 80 naar Nijmegen.
Praktische informatie
Start- en eindpunt
Beek, bushalte Verbindingsweg.
Parkeren
Groot gratis parkeerterrein bij Plus Nico de Witt, Waterstraat 27, 6573 AA Beek. Vanaf de
parkeerplaats linksaf en zie verder onder 1 bij *.
Openbaar vervoer
Beek, bushalte Verbindingsweg, lijn 80 of lijn 58 van/naar station Nijmegen.
Berg en Dal, bushalte de Meerberg bij Parkhotel Valmonte en bushalte Hamerlaan bij
Kitselenberg, lijn 8 van/naar Nijmegen.

Lengte van de wandeling
15 km.
Horeca onderweg
In Beek: Hotel Spijker, http://www.hotelspijker.nl/restaurant/ en Sous les Eglises,
http://www.sousleseglises.nl/. Aan de rand van Nijmegen: Tante Koosje,
http://www.tantekoosje.nl/. In Berg en Dal: Parkhotel Valmonte,
http://www.parkhotelvalmonte.nl/, Holthurnsche Hof, https://www.hampshirehotels.com/hampshire-hotel-holthurnsche-hof en de Duivelsberg,
http://www.duivelsberg.nl/site.html.
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-beek-ubbergen/16899/ . Ik ben benieuwd naar je reactie op deze wandeling;
opmerkingen en aanvullingen zijn op Wandelzoekpagina of op info@wolfswandelplan.nl
welkom.

Rob Wolfs. Lopen door landelijk Limburg. € 14,95, ISBN: 978-90-78641-48-3. In deze
wandelgids rekent Rob Wolfs af met het vooroordeel dat Noord- en Midden-Limburg
slechts gebieden zijn waar je doorheen moet rijden om in Zuid-Limburg te komen. In 18
prachtige routes laat hij zien dat het de moeite loont om eerder uit te stappen. Kuier door
pittoreske plaatsjes in het Maasdal en ontdek de wouden rond de Limburgse meren. Een
onontdekte wereld waar de schaapsherderin haar schapen hoedt en menig café over
een duimendikke bierkaart beschikt. Een lofzang op landelijk Limburg. De gids is
verkrijgbaar via de (internet)boekhandel en via de website van de uitgeverij:
www.gegarandeerdonregelmatig.nl

