Struinbulletin
KORTE STRUIN 13
Mei 2017
Door het Nederrijkswald
Door: Frans Sijben - Nijmegen
Kent u het Duitse Reichswald? Het grote bos tussen Gennep, Groesbeek, Kranenburg en
Kleef? Het is een overblijfsel van een heel groot bos uit de middeleeuwen: het rijkswald. Het
was in latere tijd opgedeeld in een Nederrijkswald (tussen Nijmegen en rondom Groesbeek) en
een Oberrijkswald (wat nu het Duitse Reichswald is). Deze korte struin laat u enkele stukken
zien van dit historische Nederrijkswald. Een wandeling ideaal onder alle
weersomstandigheden: het bos beschermt tegen zon maar ook tegen kou en regen.
Verder houdt deze routebeschrijving rekening met de manier waarop u naar het startpunt
komt. Wandelaars die met de bus komen of met de auto hebben hierdoor een ander instappunt.
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.

Hoe bereikt u het startpunt?
Het startpunt is verschillend: afhankelijk van uw vervoer. Komt u met:
Openbaar vervoer: uw startpunt is bushalte Dekkerswald – Nijmeegse Baan.
Auto: u start vanaf de Canadese erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek.

Met de auto:
Volg de A73 tot Nijmegen en neem de afslag Nijmegen - Neerbosch . Rij tot aan de eerste
verkeerslichten na het gemeentebord Nijmegen. Rij dan verder rechtdoor tot aan de Heilige
Landstichting. Daar gaat u op de rotonde rechtdoor. Volg direct daarna de bocht naar rechts. Rij
verder tot op de T-splitsing: sla rechtsaf. Na enige kilometers komt aan uw linkerkant (de
parkeerplaats van) de erebegraafplaats. Plaats uw auto hier.
Openbaar Vervoer:
Neem bij centraal station Nijmegen de Breng bus 5 richting Groesbeek. Uw uitstaphalte is:
Dekkerswald.
Lengte
Deze korte struin is ongeveer 7,5 kilometer lang.
Combinatieroute korte struin 11 + 13
Combineert u deze korte struin met korte struin 11 (Voerstreek Groesbeek) dan maakt u een
wandeling van 15 kilometer. Gebruik dan de in- en overstappunten in beide routebeschrijvingen.
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De route
Instap voor wandelaars met OV
Loop vanuit de bushalte naar het bospad dat ligt tegenover de ingang van Dekkerswald.
Wandelaars met de bus uit Nijmegen moeten dus de Nijmeegse Baan oversteken om bij dit bospad
te komen. Komt u met de bus uit Groesbeek dan loopt u even over het fietspad tot bij dit bospad.
Ga het bospad op. Meteen komt er een 4-sprong: ga rechtdoor. Loop dit bospad af. Negeer
zijpaden. Aan uw rechterkant komen een zitbankje en blauw paaltje. Meteen daarna staat u op een
4-sprong met een brede grindweg. U gaat naar links: over de brede grindweg door het bos.

Volg deze brede grindweg. Ga na 20 meter rechtdoor verder op de 3-sprong. U ziet aan uw linkerkant
een dicht loofbos terwijl de rechterkant een open bos laat zien. Op de 4-sprong gaat u rechtdoor
verder. De grindweg maakt een bocht naar rechts en brengt u verderop bij een akker (gelegen aan de
rechterkant). Vanaf dat punt gaat de grindweg dalen. Volg de bocht naar links (aan de rechterkant
staat een picknicktafel). Beneden kruisen roodwitte paaltjes de grindweg.
U gaat NIET tussen de paaltjes door; vóór de roodwitte paaltjes gaat u rechtsaf. Het is een smal
bospad op een paardenroute. Weldra komt u op een t-splitsing voor een weiland. U gaat rechtsaf:
een brede veldweg tussen een bomenrij (links) en akkers (rechts).

Ga op de 3-sprong bij het einde van de akker verder rechtdoor: u gaat het bos in. Aan de linkerkant
van het pad staat een groen hekwerk. Het pad brengt op bij een 3-sprong voor een steile helling. U
gaat rechtsaf: een smal bospaadje door het pad (met de heuvel aan uw linkerkant). Dit kronkelige
paadje volgt u tot op een t-splitsing in het bos. Ga hier naar links: heuvelopwaarts door het bos. Ga op
de 4-sprong rechtdoor: verder omhoog. Er komt nog een 4-sprong (blauwe paaltjesroute): ook hier
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gaat u rechtdoor. Het paadje komt uit op een T-splitsing met een brede bosweg: u gaat linksaf. Op de
volgende T-splitsing gaat u naar rechts. Dit brede pad brengt u door het bos tot bij een houten
slagboom.
Daarachter komt u op een brede grindweg: ga hier naar links. De grindweg daalt door het bos.
Nu even OPPASSEN: aan de rechterkant houdt het bos weldra op. Hier gaat u naar rechts: een
veldweg tussen akkers (links) en bos (rechts). U loopt langs mooie beuken. De veldweg stijgt iets.
Boven gaat u op de 3-sprong rechtdoor. Weldra laat u het bos achter zich: u loopt nu helemaal tussen
akkers. Dan komt er een 3-sprong: achter 3 beukenstammen. Ga hier rechtsaf: een veldweg. Deze
brengt u eerst bij een huis (rechterkant) dan bij een manege (linkerkant) en vervolgens een schuur
(rechterkant). Op de 3-sprong daarachter gaat u rechtdoor. Zo komt u langs weer een huis
(rechterkant). Dan komt er een 4-sprong bij een wit huis: ga hier naar links. U loopt nu over een
asfaltweg met bomen (links) en velden (rechts). Loop deze helemaal uit tot aan de T-splitsing met een
dubbelzijdig fietspad en drukke verkeersweg. U staat voor de Zevenheuvelenweg.
Loop over het fietspad naar rechts: voorbij het monument “De rode Loper”. Dit monument herdenkt
het 25-jarig bestaan van de zevenheuvelenloop in 2008. Het is een cadeau van de atletiekclub
“7 hill runners”. Iets verderop (50 meter) komt er een huis aan de linkerkant van de weg. Steek hier
voorzichtig de verkeersweg over. Ga langs het huis de laan in: een brede zandweg naar het
Nederrijkbos. Ongeveer 20 meter voor een y-splitsing gaat u naar rechts: een bospad met een
dennenperceel aan de rechterkant. Weldra gaat het perceel over in een gemengd bos. Op de 4sprong gaat u rechtdoor: bergafwaarts door het bos. In de helling komt een oude 3-sprong: ga naar
links door een eikenlaan. Op de 4-sprong in het bos gaat u rechtdoor. Zowel links als rechts loopt u
langs een wildrestaurant: open plekken waar reeën, wilde zwijnen e.d. naar hartelust kunnen smullen.
Ga op de T-splitsing naar rechts: een eikenlaan bergafwaarts. Beneden komt u uit op een T-splitsing
met een brede bosweg. Ga nu rechtsaf. Ga op dit pad rechtdoor. Het bos aan de linkerkant gaat over
in weilanden. U loopt nu langs de bosrand. Het pad stijgt en brengt u bij een klapdeurtje. Daarachter
steekt u voorzichtig de drukke verkeersweg over: u bent weer aan de Zevenheuvelenweg. Ga linksaf
over het fietspad: u klimt. Weldra komt er een veldweg van rechts.

OVERSTAP NAAR KORTE STRUIN 11: Ga linksaf: steek de drukke Zevenheuvelenweg
over en ga aan de overkant verder over de veldweg.
----- U gaat rechtsaf: deze veldweg op.
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.
U bereikt de erebegraafplaats door even verder te lopen over het fietspad. Boven ligt aan de
linkerkant van de weg de begraafplaats.

Instap voor wandelaars met auto
Loop vanuit de parkeerplaats van de erebegraafplaats terug naar de Zevenheuvelenweg. Steek
voor de veiligheid over naar het fietspad aan de overkant. Loop dan over het fietspad naar rechts:
het pad daalt. Een kleine 100 meter verder komt er een kruisende veldweg van links. U gaat deze
veldweg op naar links.
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INSTAP VANUIT KORTE STRUIN 11
U ziet dat deze veldweg een naam heeft: ‘Bovve Hel’. Volg deze zandweg tussen de golfvelden.
Dan gaat de veldweg over in een bosweg. Deze brengt u op een 3-sprong met een brede bosweg: ga
e
naar links. Neem het 1 bospad naar rechts. Dit pad heeft sparren aan de rechterkant en loofbomen
links. Op de 4-sprong gaat u verder rechtdoor (sparren rechts en loofbomen links). Dan komt er weer
een 4-sprong (blauwe paaltjesroute): ga rechtdoor. Nog een 4-sprong (blauwe paaltjes): ga rechtdoor.
Maak met het pad de scherpe bocht naar links. Na 20 meter gaat u op de 3-sprong naar rechts
e
(blauwe paaltjes). Op de T-splitsing gaat u op het bospad naar links (blauwe route). Sla het 1 bospad
in naar rechts (blauwe route): een smal paadje. Dan komt er een T-splitsing met een bospad: ga naar
links (u verlaat de blauwe route). Het pad eindigt met roodwitte paaltjes.
Steek de daar achterliggende brede grindweg door het bos over: ga aan de overkant tussen de
roodwitte paaltjes verder langs het bord ‘Fietspad’. Eerst loopt u door het bos. Dan komt er een
voetbalweide aan de linkerkant. Ga op de 4-sprong (einde voetbalveld) rechtdoor verder: weer
omgeven door bos. Ga op de volgende (door een boomstam geblokkeerde) 4-sprong naar rechts. Het
pad daalt af door het bos. Beneden komt u uit op een versprongen 4-sprong: ga linksaf. Nu loopt u
door een jong eikenlaantje. Op de 4-sprong gaat u rechtdoor. Loop verder tot de 4-sprong met een
brede grindweg.
OPPASSEN:
Wandelaars met de bus hebben hun eindpunt bereikt. U gaat op deze 4-sprong rechtdoor
verder. Aan de linkerkant staan zitbank en blauw paaltje. Op het einde van het bospad komt u
bij de ingang van Dekkerswald.
Wandelaars met de auto of vanuit korte struin 11: ga rechtsaf op deze 4-sprong. U loopt verder
volgens het begin van de routebeschrijving op bladzijde 3.

Vragen of reacties?
Open hier het contactformulier
Op zoek naar meer struinroutes?

http://home.kpn.nl/ms30ms10
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
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