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Door het Nederrijkwald
Frans Sijben - Nijmegen

Ken je het Duitse Reichswald? Het grote bos tussen Gennep, Groesbeek,
Kranenburg, Kleef en Goch? Het overblijfsel van een enorm bos in de
middeleeuwen: het Rijkswald. Het was bezit van de Duitse keizer maar in leen
van de hertog van Gelre en Kleef. Ieder een deel: Gelders Nederrijkswald
(tussen Nijmegen en rondom Groesbeek) en Kleefs Oberrijkswald (wat nu het
Duitse Reichswald is). Met deze korte struin zie je stukken van dit historische
Nederrijkswald. Een wandelroute voor alle seizoen. Speciaal voor
bosliefhebbers. Afhankelijk van de manier waarop je naar het startpunt komt
<bus of auto> is er een ander startpunt.
Zin in een wandeling van ongeveer 15 kilometer? Combineer dan deze Korte Struin (13) met
Korte Struin 11 (Voerstreek Groesbeek). Gebruik dan de in- en overstappunten in beide
routebeschrijvingen.
Startpunt
Je vertrekpunt hangt ervan af of je met bus of auto komt.
Openbaar vervoer:
Je vertrekt bij bushalte Dekkerswald aan de Nijmeegse Baan. Je komt hier met Breng bus 5 richting
Groesbeek. Deze vertrekt vanaf centraal station Nijmegen.
Auto:
Je begint op de Canadese Erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg, Groesbeek.
Je komt hier als volgt:
Op A73 richting Nijmegen. Neem afslag Nijmegen - Neerbosch. RD: over kanaal. Steeds RD tot in
Heilige Landstichting. Daar RD: op rotonde. Dan BO RE. Op T RA. Na enkele kilometers LA:
Canadese Erebegraafplaats. Parkeer hier je auto.
Afstand
Deze korte struin is ongeveer 7,5 kilometer lang.
Combinatieroute korte struin 11 + 13
Combineer korte struin 13 met korte struin 11 ‘Voerstreek Groesbeek’. Dan maak je een wandeling
van 15 kilometer. Gebruik daarvoor de in- en overstappunten in beide routebeschrijvingen.
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De route
Betekenis codes in routebeschrijving
RA = rechtsaf
T = T-splitsing

RE = rechts
Y = Y-splitsing

LA= Linksaf
3 = 3-sprong

LI = links
4 = 4-sprong

RD = Rechtdoor
BO = Bocht

Instap voor wandelaars met bus 5
Uitgestapt uit bus van Nijmegen, steek je, naast ingang van Dekkerswald, verkeersweg ‘Nijmeegse
Baan’ over. RD: door deurtje en bospad. Meteen op 4 RD: bospad. NA zitbankje en blauw paaltje
(RE) op 4 LA: brede grindweg door bos.

Volg brede grindweg. Na 20 meter op 3 RD: tussen dicht loofbos (LI) en open bos (RE). Op 4 RD. :
Na BO RE en akker (RE) daalt grindweg. Volg BO LI: langs picknicktafel (RE).
Beneden vóór kruisend roodwitte paaltjes RA: smal bospad op paardenroute. Vóór weiland op T RA:
brede veldweg tussen bomenrij (LI) en akkers (RE).
Einde akker Op 3 RD: bos in met groen hekwerk (LI). Vóór steile helling op 3 RA: smal kronkelig
bospaadje met heuvel (LI). Op T LA: berg omhoog door bos. Op 4 RD: verder omhoog. Op 4 RD: bij
blauwe paaltjes. Op T LA: brede bosweg. Volgende T RA: breed bospad. Na slagboom LA: brede
grindweg die daalt door bos.
Nu OPPASSEN. Na einde bos RA: veldweg tussen akkers (LI) en bos (RE) langs mooie beuken.
Na een stijging op 3 RD. Na het bos loop je helemaal tussen akkers. Achter drie 3 beuken op 3 RA:
veldweg. Na éérst huis (RE) en dan manege (LI) en dan een schuur (RE) op 3 RD. Weer langs een
huis (RE). Bij wit huis op 4 LA: asfaltweg tussen (LI) en velden (RE). Op T RA: over fietspad langs de
drukke weg ‘Zevenheuvelenweg’.
Dan komt monument “De rode Loper” (RE). Dit monument herdenkt het 25-jarig bestaan van de
zevenheuvelenloop in 2008. Het is een cadeau van de atletiekclub “7 hill runners”.
Na 50 meter bij huis (LI) LA: straat oversteken. RD: langs huis laan in. Deze brede zandweg brengt je
naar het Nederrijkbos. Ongeveer 20 meter vóór Y RA: bospad met dennenperceel (RE). Dennenbos
gaat over in gemengd bos. Op 4 RD: omlaag door bos. In helling op oude 3 LA: door eikenlaan.
Op 4 RD: met zowel (LI) als (RE) een wildrestaurant ofwel open plekken waar reeën, wilde zwijnen
naar hartenlust kunnen smullen. Op T RA: eikenlaan omlaag.
Beneden op T RA: brede bosweg waarbij bos (LI) overgaat in weilanden. Langs bosrand omhoog. Na
klapdeurtje RD: steek weer ‘Zevenheuvelenweg’ over. Overkant LA: fietspad omhoog. Dan RA:
veldweg tussen golfterrein.

OVERSTAP NAAR KORTE STRUIN 11: Ga LA: steek de drukke Zevenheuvelenweg
over en ga aan de overkant verder over de veldweg.
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TIP:
Breng ook een bezoek aan de Canadese Erebegraafplaats van Groesbeek. Dit is een
indrukwekkend plekje. Het is de blijvende herinnering aan de Canadese soldaten die voor de
bevrijding van Nederland in de winter van 1944 op 1945 hun leven hebben gelaten.
Je komt er door even verder te lopen over het fietspad. Boven ligt dan de begraafplaats (LI).

Instap voor wandelaars met auto
Loop vanuit parkeerplaats terug naar ‘Zevenheuvelenweg’. RD: steek straat over. Overkant RA:
over fietspad omlaag. Na ongeveer 100 meter LA: veldweg tussen golfvelden.

INSTAP VANUIT KORTE STRUIN 11
Deze zandweg heeft een naam:‘Bovve Hel’. Na de golfvelden RD: bos in. Op 3 LA: brede bosweg.
Dan 1e bospad RA: tussen sparren (RE) en loofbomen (LI). Op 4 RD: nog altijd sparren (RE) en
loofbomen (LI). Op 4 RD: blauwe paaltjesroute. Nog een 4 RD: blauwe paaltjes. Na scherpe BO LI op
3 RA: blauwe paaltjes. Op T LA: bospad blauwe route. Dan 1e bospad RA: smal paadje op blauwe
route. Op T LA: verlaat blauwe route.
Einde pad achter roodwitte paaltjes RD: steek brede grindweg over. Overkant RD: tussen roodwitte
paaltjes langs bord ‘Fietspad’. Na bos bij einde voetbalweide (LI) op 4 RD: bospad. Op volgende (door
boomstam geblokkeerde) 4 RA: pad omlaag. Beneden op versprongen 4 LA: jong eikenlaantje.
Op 4 RD. Loop verder tot 4 met brede grindweg.
OPPASSEN:
Ben je met de bus dan heb je het eindpunt bereikt. Ga op 4 RD: langs zitbank en blauw paaltje
(LI). Na klapdeurtje kom je aan de bushaltes aan de Nijmeegse Baan tegenover ingang van
Dekkerswald.
Ben je met de auto of een instapper vanuit korte struin 11: op 4 RA. Ga verder volgens het
begin van de routebeschrijving op bladzijde 3.
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Vragen of reacties?
Open rubriek Contact
Op zoek naar meer struinroutes?

http://bit.ly/struinbulletin
Meld routeveranderingen voor andere wandelaars
Opsteller aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor (de gevolgen van) opgetreden routewijzigingen
of voor schade van welke aard dan ook
ten gevolge van handelingen of beslissingen gebaseerd op bovenstaande informatie

BEFCO 2021
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