Wandelroute – Gelderland/Limburg – DR 2012.03
Deze Op Verkenning beschrijft een lijnwandeling van ongeveer 20 km met als vertrekpunt
eindhalte van lijn 8 in Berg en Dal. De wandeling gaat via de Duivelsberg, Groesbeek, de St.
Jansberg naar Plasmolen, Halte Rijksweg/Witte Weg. De verdeling verhard/onverhard van
het wandelgedeelte is 10/90 procent.
OV naar Nijmegen en vanaf Plasmolen
Raadpleeg voor de verbindingen per trein en bus www.9292ov.nl of de websites van de
vervoerders:
 www.ns.nl voor de trein naar en vanaf Nijmegen.
 www.breng.nl voor buslijn 8 Nijmegen – Berg en Dal.
 www.veolia-transport.nl voor buslijn 83 Plasmolen – Nijmegen
Wandelroute
1. Stap uit bij eindhalte Groot Berg en Dal en loop verder over de Oude Kleefse Baan
richting rotonde met daar achter Amusementspark Tivoli. Negeer daar de wegen naar
rechts en blijf in dezelfde richting lopen tot de eerste weg links, Wyler. Ga hier LA.
2. Negeer op de klinkerweg zijwegen tot een oranje bordje (rechts) met de tekst ‘Rijk van
Nijmegen – Duivelsberg’ + paaltje met groene kop. Ga hier RA en blijf op dezelfde hoogte
lopen en ga niet naar beneden. Het dal blijft rechts van u.
3. Het pad buigt naar links. Ga op de T-splitsing RA. Het dal blijft rechts van u. Opnieuw
volgt een bocht naar links.
4. Kort na het passeren van het hoogste punt volgt weer een T-splitsing: RA, breed pad,
paal met witte kop. Het dal ligt nu links.
5. Ga RD het pad op met een over het pad hangende slagboom; wit gekopte paal met
wit/rood kruis. Rechts ligt het Filosofendal. Na ca. 30m volgt een bocht naar links.
6. Houd op een Y-splitsing links aan en na een klaphekje RA. Na enkele tientallen meters
RA, opnieuw door een klaphekje.
7. RD bij een weilandje met een paal met groen/rode kop. Pad volgen daar waar paaltjes in
de breedte van het pad staan. Het pad buigt naar links en daalt behoorlijk.
8. Het komt uit op een asfaltweg in de directe nabijheid van bushalte Wylerbad (lijn 57),
RA.
9. Ga bij de handwijzer ‘Duivelsbergroute/Natuurroute ‘70’ weer omhoog. LA een greppel
over en even verder RA. Het gaat nu steil omhoog.
10. Ga op de T-splitsing LA en verder omhoog. Ga RA het pad met de treden op richting top
(ca. 80m).

11. Houd op de brede top dezelfde richting aan en ga – bankje – aan de andere kant steil
naar beneden richting pannenkoekrestaurant.
12. Ga vóór het terras van Pannenkoekenrestaurant Duivelsberg LA; brede, licht dalende
zandweg. U ziet hier de eerste wit/rode markering van het Pieterpad.
13. Ga in de grote bocht naar rechts nog enkele meters RD en op T-splitsing van smalle
paden RA. De brede zandweg loopt enkele meters naar rechts parallel. Volg voorlopig de
wit/rode markering volgen.
14. Ga op de T-splitsing LA. Het pad komt uit op de Oude Kleefse Baan; steek deze schuin
rechts over. Volg het pad met de wit/rode markering omhoog.
15. Blijf gedurende de volgende kilometers nauwkeurig de wit/rode markering volgen. De
route kent een reeks T-splitsingen en bochten. Onderweg passeert u op enige afstand
een bosje links in een weiland; het heet het ‘Bonnestaekebuske’. Verderop wandelt u
over een zandweg met de naam Hooge Klaef.
16. Op een gegeven moment ziet u rechtsvoor een hoog kruis en komt u bij een bankje dat
het Airbornepad markeert. De wandeling gaat RD; voor het monument gaat u RA.
17. Wandel steeds RD en steek de verharde Brede Baan over. Schuin rechtsvoor lig t een
groen dal; naar links ligt boerderij De Hoge Hof. Voor een kop thee of koffie kunt u daar
terecht. De wandeling blijft RD gaan.
18. Op een gegeven ogenblik maakt het pad een haakse bocht naar links. Ga vervolgens na
300m RA en na nog eens 300m opnieuw RA. Het pad komt bij enkele huizen uit op een
asfaltweggetje (Kamp); rechts aanhouden. Bij het huis bij de wegaansluiting staat een
forse boom die met een van zijn zware takken steun lijkt te zoeken bij het dak van een
witstenen schuurtje.
19. Steek voorzichtig de N841 (Zevenheuvelenweg)over en wandel RD (Siep). Ga bij
huisnummer 20 LA, pad (Oude Zevenheuvelenweg). Na een klaphek betreedt u een
weitje. Soms lopen er schapen met indrukwekkende hoorns. Al snel volgt het 2 e klaphek;
nog steeds RD. Links ligt over de hele afstand een weiland.
20. Ga waar de onverharde Oude Zevenheuvelenweg uitkomt op het fietspad van een
drukke weg (Nieuweweg) LA. Ga vrij snel daarna – vóór een Total benzinestation – RA,
Zevenheuvelenweg. Wandel steeds RD Groesbeek binnen en ga op de Burg.
Ottenhoffstraat LA. Negeer nu de wit/rode markering. Steek deze straat over en ga op de
drukke kruising RA, de veel drukkere Dorpsstraat (N843). Wandel RD en steek de
vroegere spoorlijn Nijmegen – Groesbeek – Kleve over.
21. Ga schuin rechtsvoor de Mooksestraat in (klinkerweggetje) – langs cafetaria Dikke Mik –
en houdt rechts aan, Binnenveld. Nu steeds RD. Na het verlaten van de bebouwing gaat
Binnenveld over in een onverhard pad.
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22. Loop het bos in, ga op de viersprong RD en op het punt waar veel paden samenkomen LA
en volg de kaarsrechte Schietbaan. Na een wit/rode slagboom te zijn gepasseerd komt u
uit op de geasfalteerde Rijlaan en steek deze over om de wandeling RD te vervolgen.
23. Behoudens een lichte draaiing naar rechts na een meter of 80, wandelt u s trak RD.
Negeer zijpaden en –wegen. U steekt hierbij de geasfalteerde Mooksebaan met vrij
liggend fietspad over.
24. Aanhoudend RD tot u op een punt komt waar veel paden en wegen samenkomen en
recht vooruit het bord ‘Einde bebouwde kom – Groesbeek’ duidelijk zichtbaar is, RA.
Links staat een paal met gele kop. Deze markering nu enige tijd volgen.
25. Op viersprong met een dergelijke paal RD, op de volgende viersprong (paal) LA en op de
snel volgende Y-sprong rechts aanhouden.
26. Op viersprong met een dergelijke paal LA en op T-splitsing kort vóór de bosrand RA. Er
staat een paal met gele kop. Iets verder ligt links van de onverharde weg de in De
Reiziger afgebeelde Wijngaard Klein-Amerika.
27. Van rechts komt bij de volgende brede zijweg (heuveltje + bankje) de wit/rode markering
van het Pieterpad. Deze markering volgt u tot bijna in Plasmolen. Op dit punt overigens
in dezelfde richting blijven lopen: rechts een smalle, lange akker en daarna het bos, links
het akkerland en wijngaard.
28. Op viersprong met de markering LA en op T-splitsing RA.
29. Bij fietsknooppunt 46/25 – grens Gelderland/Limburg – LA. Bisseltsebaan gaat over in de
Zevendalsebaan; u loopt een waterwingebied binnen.
30. Bij bankje tegenover weiland – er ligt een vijftal zwerfstenen – LA en bij het eerste pad
RA, Apostelweg (’Natuurmonument St. Jansberg). Links ligt het bos en rechts grasland.
31. Na ca. 500 m LA bij een omhoog lopend pad dat met een dwarsbalk is afgesloten.
32. Na een pad naar rechts (negeren) ligt rechts de 60m hoge Kiekberg; blijf het licht golvend
pad volgen en ga op de T-splitsing RA en op de volgende LA. Er volgt nog een aantal
koersveranderingen: volg de wit/rode markering nauwkeurig.
33. Na een ruime bocht naar rechts en iets kleinere naar links: vóór een meertje of vijver RA.
Aan weerszijden een houten hek en rechts, enkele meters lager, stroomt een beekje.
34. Na de vijver negeert u de markering die naar links gaat; u gaat RA. Het beekje ligt
wederom rechts en een stukje lager.
35. De markering om u vervolgens op te oriënteren bestaat uit een paal met bruine kop of
band. Later is ook wit + ruiterpad toegevoegd. Het dal blijft rechts van u.
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36. Op Y-vormige T-splitsing LA en in een bocht naar links RD; het pad stijgt licht.
37. Op vage viersprong RA langs een bankje; paal met bruine band.
38. Op het hoogste punt is links de bosrand en het dal zichtbaar. Blijf voorlopig op de
heuvelrug lopen. Verderop volgen de paaltjes met bruine band een pad dat naar
rechtsvoor afdaalt. Blijf RD wandelen.
39. Op de T-splitsing LA richting stenen muurtjes van een vroegere Romeinse villa op de St.
Jansberg met bijbehorend informatiebord.
40. Steek het bijbehorend grasveld in het midden over en ga links naar beneden richting
vijver met molen en de verderop liggende asfaltweg – steile afdaling. De Bovenste
Plasmolen is een midden- en bovenslag watermolen. Deze korenmolen is in 1725
gebouwd als papiermolen.
41. Het onverharde pad komt uit op de Rijksweg, de N271, op enkele meters van Halte
Rijksweg/Witteweg. Hier stopt lijn 83 die naar Nijmegen CS rijdt. Tip voor goede maaltijd:
Restaurant De Plasmolense Hof ligt iets verder naar rechts (www.deplasmolensehof.nl).
LA = linksaf; RA = rechtsaf, RD = rechtdoor.
Horeca
In Nijmegen en Plasmolen zijn voldoende cafés en eetgelegenheden. Onderweg zijn er aan
het begin van de wandeling, aan de voet van de Duivelsberg en halverwege naar en in
Groesbeek horecavoorzieningen.
2012.05.08.
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