OPEN MONUMENTENDAG NIJMEGEN 2020
Wandel- en fietsroute De Groesbeek, van
Bron tot Monding
Start: Hervormde kerk Groesbeek
Afstand: 23,7

Deze leerzame route past bij het thema van de OMD 2020 ‘Leren’. De lengte van de
wandel- en fietsroute is ongeveer 24 kilometer. Geschatte wandelduur zonder rustpauzes
voor een gemiddelde wandelaar is vier uur, voor een fietsroute twee uur. Daar waar in de
routebeschrijving staat lopen kan ook fietsen gelezen worden. Veel plezier!

De Groesbeek
De Groesbeek oftewel ’t Groeske is een van de weinige echte beken in het Rijk van
Nijmegen. De bovenloop in het dorp Groesbeek wordt door veel mensen gekend, de
benedenloop stroomafwaarts is echter veel minder bekend. Het is een beek die heel het
oostelijk deel van het Rijk van Nijmegen omvat en water uit dat hele gebied afvoert. Niet
alleen water van Groesbeek maar ook water uit de Ooij, de Duffelt, van de Stuwwal en
uit het Duitse grensgebied. Denk aan de Hulsbeek, de Leigraaf, de Kranenburger Bach,
het Wylermeer, de Grote Wetering en het Meertje. Al dat water van tientallen dorpen
komt uiteindelijk in Nijmegen bij elkaar in het Meertje en stroomt via het monument het
Hollandsch-Duitsch Gemaal onder de Waalbrug door de Waal in. Daarbij stroomt de
Groesbeek door allerlei historisch interessante dorpen : Groesbeek met haar oude kerk

en de restanten van het kasteel van de Heren van Groesbeek, Kranenburg met haar
Stifftskirche uit de 15e eeuw waar het wonder van Kranenburg uit 1308 wordt gevierd.
De Burg of kasteel Zelem uit de 12e eeuw ligt op een steenworp afstand aan de rand van
het dorpje Mehr, Persingen waar het kasteel lag van de Heren van Persingen, gebouwd in
de 15e eeuw door Hendrik van Appeltern. En in de hoogte op de stuwwal ligt de motte
Mergelpe uit de 11e eeuw van graaf Balderik en zijn vrouw Adela. Diverse standbeelden
vergezellen de wandelaars en fietsers op hun route: in Groesbeek is er een bezembinder,
in Beek een wasvrouwtje, in de Ooij een ballenmaker, in Millingen een werfarbeider, in
Nijmegen een kaaisjouwer. Monumenten uit de volkslegendes van het Rijk van Nijmegen.
Route
1.Start bij de bron bij Hervormde Kerk Groesbeek, loop langs de tweede tak de
zogenaamde Spoorbeek naar standbeeld de Kel met ’t Hundje op de markt.
2. Volg vandaar de beek door Mariëndaalseweg en Heikant tot einde van de bedding, hier
verdwijnt de beek onder de gemeentewerkplaats. Linksaf Heikantweg op, rechtsaf
Cranenburgsestraat op, rechts de Hulsbroek op. Tot aan de rotonde, daar links
oversteken.
3. Vandaar fietspad De Mies volgen tot einde, weg oversteken, rechts aanhouden en daar
de Groesbeek weer oppakken en de loop van de beek weer volgen. Tot samenloop met
Hulsbeek, kort linksaf en rechtsaf, beek volgen tot De Horst. Daar oversteken en het
Rensepaadje volgen.
4.Uitlopen tot Camping “Bij Ons” met indianententen, de beek volgen en dan rechts
aanhouden, oversteken bij de Leigraaf, eerste excursie: naar rechts 200 meter, Leigraaf
stroomopwaarts volgen , spannend stuk. Daarna weer terug naar samengaan van de
beek met Leigraaf. Vanaf hier over het hek het weiland in ( denk aan koeien, de
boer,etc.) of omlopen.
5. Omlopen is de straat volgen, Vortse Brug over, rechts afslaan ( zie ook infobord
omgeving) en pad rechtsaf bij camping “Het Smokkelpad”, Duitsland in, pad volgen, dan
rechtsaf, vervolgens doorlopen, en daar de beek weer oppakken tot aan infobord over
waterhuishouding van Rijkswaterstaat.
6. Hier gaat de beek ( inmiddels de Kranenburger Bach) weer het weiland in, omlopen:
links afslaan, weg volgen, langs grote koeienstal, daarna rechts afslaan op de Hettsteeg,
weg helemaal uitlopen, rechtsaf de Willemsestrasse in
7. Willemsestrasse uitlopen en daar komt de beek onder weg weer tevoorschijn en
stroomt richting Petrus en Pauluskerk Kranenburg.
8. De Willemsestrasse nog enige tientallen meters volgen, dan linksaf en dan bij de
stadsmuur/stadswal weer linksaf pad op en beek volgen. Bezoek aan kerk, indien open,
zeker de moeite waard. Anders beek volgen en in dorpscentrum lekker pauzeren met
“Kaffe und Kuchen” bij Dercks. Of picknicken aan de beek op de Waschwall.
9. Over de Waschwall de beek verder volgen, beek slaat linksaf, bedding volgen,
Tichelstrasse oversteken en parallelweggetje naast beek helemaal volgen.
10. Aan het eind van de straat niet verder, of het weiland in (niet aan te raden want je
zit dan aan de verkeerde kant en loopt vast), beter is ‘n stukje terug, brug over,

Nimweger Strasse oversteken en fietspad rechts/westwaarts volgen, tot tweede weg
rechts.
11. Hier weer oversteken, Arnheimscher Deich volgen, tot de beek weer verschijnt, hier
(tweede excursie) vóór het viaduct rechtsaf het weiland in om het mooie samenvloeien
van de beek met Grosse Wässerung te zien dan terug en verder onder het viaduct door,
dan linksaf weg volgen en de beek weer ontmoeten waar hij onder het viaduct verschijnt.
Vanaf hier is de beek bijna direct te volgen tot in Nijmegen.
12. Dat kan door verderop even linksaf te slaan en rechtsaf het fietspad te volgen langs
het Duitse Wylermeer ( waarin de beek is opgegaan) en vervolgens een flink stuk verder
bij het Nederlandse Wylerbergmeer door het hek rechtsaf te slaan.
13. Dan twee mogelijkheden, het betonpad volgen direct langs het meer en uitkomen op
de wateruitloop naar het Meertje. Spannender is rechts aanhouden het voetpad volgen,
langs vriendschapsbord, wandelbruggetje over, linksaf, rechtsaf, water volgen, linksaf
brug over en ook bij de wateruitloop naar het Meertje uitkomen.
14. Even doorlopen en dan rechtsaf door het hek het wandelpad volgen langs het Meertje
(zie infobord) en uitkomen op de samenvloeiing met de Grote Wetering, het Meertje
linksaf blijven volgen, straat oversteken, rechtsaf naar rotonde
15. Daarna linksaf Persingensestraat op, langs camping de Weijde Blick, langs weiland
Het Kasteel.
16. Aankomst in Persingen, evt. expositie in kerkje bezoeken, straat volgen, linksaf slaan
bij Dijkgraaf van Wijckweg , bij plas het Zwanenbroekje langs de wandelpont evt. met
wandelpont oversteken en het bronnenbos bezoeken met brug de Springplank over de N
325. Daarna terugkeren met pontje en in de schaduw van de stuwwal het Meertje
helemaal volgen, langs biologische boer Koekoek en BSO, de vistrappen bekijken ( zie
infobord), langs het Hollandsch–Duitsch Gemaal en links de Ooijsedijk op, rechts af langs
de woonboten, rechts trapje omlaag nemen.
17. Aankomen bij loopbrug de Ooijpoort, daar mondt de Groesbeek uiteindelijk uit in de
Waal. Loopbrug oversteken en arriveren bij het Waalstrand en natuurgebied de
Stadswaard, wilde paarden en wilde runderen.
18. Terug over loopbrug. Onder de verkeersbrug de Waalbrug door, langs
passantenhaven en evt. afsluiten bij horeca op de Waalkade.
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