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bekenroute

karakteristiek van de wandeling: vanaf het centrum naar het buitengebied, over veelal onverharde paden 
langs Groesbeekse beken en watergangen, door boerenland en natuurgebied, en via de bosrand weer terug. 
Lengte: 14 kilometer
Startpunt: Protestantse kerk, Kerkstraat, Groesbeek
oV naar startpunt: vanaf Nijmegen buslijn 5 naar Groesbeek, halte Centrum
Parkeren: o.a. parkeerterreinen aan de Houtlaan en Spoorlaan
Horeca: diverse cafés en restaurants in het centrum van Groesbeek 

routebeScHrijVing 

[de nummers tussen haken verwijzen naar de punten op de kaart en wetenswaardigheden]
Vanaf de Kerkstraat loop je naar de ingang van de kerk, in de groenstrook voor de kerk ontspringt de 
Groesbeek [2]. Ga rechtdoor over het Dokter Beijnespaadje dat uitkomt bij de weg. Ga daar rechtsaf en 
steek de drukke kruising over. Neem de 2de afslag rechtsaf, Kloosterhof en ga over het bruggetje linksaf, 
Rentmeester 1-25. Je loopt nu weer langs de Groesbeek, over het bruggetje linksaf door het Park Mariën-
daal [3]. Steek de weg over en vervolg je route rechtdoor over het paadje door de groenstrook langs het 
buurtpark ’t Groeske [4]. Aan het eind van het buurtpark ga je rechtdoor, Heikant, en neemt de 1ste weg 
rechtsaf, Hüsenhoff. Ga rechtdoor langs de speelplek, aan einde linksaf. Neem de trap omhoog en volg 
het fietspad linksaf langs de oude spoorlijn. Bij de asfaltweg ga je rechtsaf op het fietspad, aan je rech-
terhand zie je de bedding van de Groesbeek weer. Bij de rotonde ga je linksaf op het fietspad, even later 
neem je het onverharde rechterpad langs de vijver. Bij de asfaltweg steek je over. 

De Groesbeek vervolgt hier zijn loop langs de weg, maar jij gaat rechtdoor, Dopheipad. Dit gebied was 
vroeger de gemeentehei [5]. Aan het eind ga je rechtsaf en vervolgens bij het natuurperceel weer linksaf. 
Je loopt nu langs de Hulsbeek [6]. Aan het eind ga je weer linksaf, evenals de beek. Na ca. 200 m komt 
van links de Groesbeek die hier samen met de Hulsbeek verder stroomt. Je gaat hier over het water 
rechtsaf, Rensepaedje. Hier is nog een stuk van de vroegere, gekanaliseerde houtwalbeek bewaard 
gebleven, erachter zie je nieuwe ruimere bedding. Bij de asfaltweg ga je min of meer rechtdoor op het 
Rensepaedje langs de Groesbeek [7]. Voorbij de camping houd je het rechterpad aan langs het water, je 
passeert het natuurperceel ’t Slumke [8] en eindigt bij een klinkerweggetje. De Groesbeek stroomt daar 
Duitsland in en gaat verder als Groesbecker Bach. Ga rechtsaf en op de 3-sprong linksaf, Ketelstraat. Na 
het bruggetje ga je rechtsaf over een overstapje. Je loopt nu door een groenstrook met de Leigraaf [9] 
aan je rechterhand. Volg deze tot aan de asfaltweg. Ga daar linksaf en nog vóór het 1ste huis rechtsaf 
op een onverhard pad De Bruuk in. Na ca. 400 m ga je rechtsaf, je komt uit bij een splitsing met grotere 
paden en een bank. Ga hier linksaf over het hoofdpad door De Bruuk [10], met aan weerszijden schrale 
graslanden. Na ca. 600 m volgt een afslag naar rechts, volg dat pad door het natuurgebied tot je weer bij 
de openbare weg bent. 

Op deze klinkerweg ga je rechtsaf en even later linksaf op een onverhard pad, Wim van Wiespad. Je loopt 
nu langs de Drulse beek [11]. Het onverharde pad wordt asfalt, daarna weer onverhard. Bij de bank ga je 
rechtsaf door een bomenlaantje. Dit pad komt uit bij de weg, steek over en ga rechtdoor de woonwijk in. 
Aan het eind ga je links en meteen weer rechtsaf, De Ploeg. Bij de afslag De Gaffel ga je linksaf en met-
een weer rechtsaf op het pad dat even later langs de Drulse beek loopt. Bij de hoofdweg ga je linksaf op 
het fietspad en bij de wegenkruising rechtsaf, Lievensweg Van de Veldeweg. Ga linksaf over het fietspad, 
langs de Foeperpot [12]. Bij de kruising van fietspaden ga je rechtsaf om daarna meteen links het pad 
langs de (Drulse) beek te volgen, tot aan de hoofdweg. Steek daar bij het zebrapad over en ga rechtdoor, 
1e Colonjes. Na ca 70 m ga je rechtsaf op een klein paadje, door een groenstrook, dat uitkomt bij het 
bos. Steek de weg over en ga rechtsom langs de bosvijver [13]. Blijf dit paadje rechtdoor volgen, negeer 
afslagen. Nadat je 2 keer een asfaltweg bent overgestoken, kom je bij een parkeerplaats. Neem daar bij 
het infopaneel het pad naar beneden, en even later verder op een zeer brede beukenlaan. Beneden op de 
padenkruising ga je rechtsaf, en na de slagboom het bos uit. Volg deze straat tot aan de kruising bij het 
parkeerterrein. Ga hier linksaf naar het startpunt. 
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WetenSWAArDigHeDen onDerWeg

1. Protestantse kerk 
Startpunt. De Protestantse kerk is verreweg het oudste gebouw van Groesbeek. Al in de 10de eeuw stond hier 
een houten kerkje dat in geschriften uit die tijd ‘Capella Imperatoris’ (keizerlijke kapel) wordt genoemd. Som-
mige historici vermoeden dat hier de latere keizer Otto III van het Heilige Roomse Rijk is gedoopt. Zijn hoog-
zwangere moeder Theophanu was in het jaar 980 met haar gevolg op doorreis, toen zij beviel van haar zoon 
‘in silva quae Ketil vocatur’ (in het bos dat Ketelwald wordt genoemd). Het houten kerkje werd rond het begin 
van de 12de eeuw vervangen door een stenen gebouw. Aangenomen wordt dat het in de 15de eeuw de 
huidige vorm kreeg. Tijdens de Hervorming in de 16de eeuw namen de protestanten bezit van het gebouw. 
In 1798 is het schip van de kerk volledig verloren gegaan, waarschijnlijk door een storm. De toren en het koor 
stonden sindsdien los van elkaar en dat bleef zo tot de restauratie in 1954. 

2. bron van de groesbeek
In de groenstrook, zo’n 50 meter vóór de kerk, ontspringt de Groesbeek, de beek waaraan het dorp haar 
naam te danken heeft. Lange tijd werd het water ondergronds via rioolbuizen afgevoerd, maar bij de recente 
herinrichting van het centrum van Groesbeek is de beek waar mogelijk weer bovengronds gehaald en zicht-
baar geworden. Het is nog niet over het hele traject gebeurd, en niet overal is er een wandelpad naast de 
beek, maar tijdens deze wandeling wordt de beek wel zoveel mogelijk stroomafwaarts gevolgd. 
Het water van de Groesbeekse beken is afkomstig van de stuwwal die als een hoefijzer rondom Groesbeek 
ligt. Regenwater dat op de stuwwal valt zakt weg en stuit daarbij op ondoorlatende lagen waarna het zich 
in een ondergrondse stroom zijwaarts verplaatst en in het lage bekken van Groesbeek als kwelwater aan de 
oppervlakte treedt. Door o.a. drinkwaterwinning en verlaging van de grondwaterstand is de kweldruk in de 
afgelopen tientallen jaren helaas sterk verminderd. 

3. Park Mariëndaal
Vanuit historisch oogpunt is dit een belangrijke plek. Iets verderop richting de kerk stond een boerderij die 
volgens een oorkonde uit 1040 door de Duitse koning was geschonken aan een vertrouweling. Uit opgra-
vingen is verder gebleken dat hier in de 13de eeuw een houten woontoren op een aarden ophoging heeft 
gestaan. Korte tijd later is het houten gebouw vervangen door een stenen woontoren, een zgn. donjon, om-
geven door een stenen ringmuur. Het moet een moerassig gebied zijn geweest waar de Groesbeek doorheen 
stroomde. En in de 16de eeuw verrees op de plek van de boerderij een heus kasteel met een dubbele gracht 
eromheen. Maar al een eeuw later verliet de laatste Heer van Groesbeek het gebied en raakte het kasteel in 
verval. Alleen wat fundamenten zijn bewaard gebleven.

4. buurtpark het groeske
Ook door dit park stroomt de Groesbeek. De stalen keerwanden delen het park in tweeën en vormen  een 
verwijzing naar de beide visvijvers die hier in vroegere eeuwen achter het kasteel van de Heren van Groes-
beek lagen. Het buurtpark is een speel- en verblijfplek voor jong en oud, maar heeft ook een functie als 
tijdelijke opvang van regenwater.  

5. gemeentehei
Tot in de 19de eeuw was het hier een natte bedoening. De Groesbeekse Gemeentehei was een tamelijk woest 
gebied waar de Groesbeek en de Hulsbeek vrij doorheen meanderden. De grond werd gemeenschappelijk 
gebruikt door de boeren, vooral om er vee te hoeden. Ook hadden ze rechten op het steken van turf en plag-
gen en het winnen van zand, grind en leem. Rond 1850 is het gebied ontgonnen tot bouwland, grasland en 
bos. De beken zijn rechtgetrokken en gekanaliseerd, ook wegen en paden kregen een vast tracé. Het recht-
hoekige onverharde padennetwerk, dat lokaal bekend staat als de ‘Renpaadjes’ dateert van die tijd.

6. Hulsbeek
Net als de Groesbeek en de Leigraaf (zie 9) is de Hulsbeek een oude beek. Ze zijn ontstaan na de voorlaatste 
ijstijd (300.000 tot 130.000 jaar geleden), toen een reusachtige gletsjer vanuit Scandinavië oprukte en bij 
Groesbeek zijn meest zuidelijke plek in Nederland bereikte. Onder het gewicht van het voortschuivende ijs 
werd de bevroren bodem omhoog en naar opzij gestuwd. Na het smelten van het ijs bleven de stuwwallen 
achter in het landschap. In het bekken van Groesbeek, het lage deel waarin de gletsjer had gelegen, ontston-



3WANDELEN IN GROESBEEK: BEKENROUTE

den beken. Ze stromen in noordoostelijke richting af naar de vlakte van de Rijn/Waal. 
De Groesbeek wordt ook wel de (Grote) Ren genoemd, terwijl de Hulsbeek de Kleine Ren is. ‘Ren’ is Groes-
beeks dialect voor waterloop.

7. ruimte voor de beek
In het buitengebied heeft de Groesbeek weer ruimte gekregen. Tot 2014 liep de beek over het hele tracé 
door een smalle watergang. De rechte beekloop is hier veranderd in een meanderende beek. Er is meer 
ruimte voor het water gekomen. Dat betekent dat piekafvoeren na stortbuien hier kunnen worden opgevan-
gen, zodat er geen wateroverlast verderop ontstaat in het Duitse stadje Kranenburg. 
Omdat het stromende water van dergelijke natuurlijke ingerichte beken niet snel bevriest, zijn het geschikte 
plekken voor wintergasten zoals de grote gele kwikstaart om er naar voedsel te zoeken.

8. Slumke
Natuurperceel ’t Slumke is tot 2003 in gebruik geweest als weiland. Voor de natuur geldt: hoe schraler de 
grond, hoe beter. Daarom is in 2007 de voedselrijke bovenlaag van de grond verwijderd. Vervolgens is maai-
sel uit het nabijgelegen natuurgebied De Bruuk uitgestrooid. Daarin zitten zaden van planten die hier van oor-
sprong thuishoren. Binnen enkele jaren waren de orchideeën weer terug. Slumke is Groesbeeks voor een nat 
(grasland)perceel. In ’t Slumke ligt een oude meander van de Groesbeek, op de plek waar de ondiepe poel is 
gegraven. Voorafgaand aan het inrichten als natuurgebiedje, bij het grondboren, bleek dat het hier veenach-
tig is en dat er veel kwel naar boven komt. IJzerhoudende kwel is te herkennen aan de roestbruine kleur. Een 
ideaal bedje voor gevarieerde en bijzondere natuur.

9. Leigraaf
Er zijn in Nederland veel beken die Leigraaf heten. Zoals de naam al zegt zijn het gegraven watergangen die 
overtollig water moeten wegleiden. Dat is hier niet anders. Oorspronkelijk was het wel een natuurlijke beek, 
maar al in de middeleeuwen – en zeker vóór 1345 blijkens een archiefstuk uit die tijd – is de beek vergra-
ven om het gebied geschikt te maken voor de landbouw. In het stroomdal van de Leigraaf was het toen heel 
nat, door het vele kwelwater lag er aan weerszijden een moeras dat nooit droogviel. Ook de Leigraaf is later 
rechtsgetrokken en in het recente verleden weer heringericht met meer aandacht voor waterberging, natuur 
en recreatie. ’s Winters kun je er de ijsvogel, grote zilverreiger en steltlopers zoals het witgatje tegenkomen. In 
de zomer is de weidebeekjuffer opvallend aanwezig.  

10. De bruuk
De Bruuk betekent: de broeken (moerassen). Dankzij kwelwater dat aan de voet van de stuwwal omhoog 
komt, is het er nat. Vroeger hadden de boeren hier natte hooilanden die eens per jaar werden gemaaid en 
gehooid. Omdat er niet bemest werd en er met het hooi mineralen
werden afgevoerd, werd de grond in de loop der eeuwen steeds voedselarmer. Er kwamen soortenrijke 
natte schraallanden en zelfs blauwgraslanden tot ontwikkeling. Blauwgraslanden kwamen vroeger veel voor 
in Nederland, nu zijn er nog maar enkele tientallen hectares van over. De Bruuk herbergt een grote rijkdom 
aan bijzondere plantensoorten zoals orchideeën, Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, vlozegge en blauwe knoop. 
Vermesting en verdroging vormen de grootste bedreigingen van dit bijzondere ecosysteem. Het belemen van 
watergangen, het plaatsen van stuwen en zelfs het verleggen van een grote watergang langs het natuurgebied 
zijn noodzakelijke maatregelen die worden genomen om de waterhuishouding te verbeteren. 

11. Drulse beek
De Drulse beek is geen natuurlijke beek, maar halverwege de 19e eeuw aangelegd in het kader van de ontgin-
ning van de Groesbeekse Gemeentehei. De watergang ving het kwelwater af dat in het gebied omhoog kwam. 
Daardoor verbeterde de waterhuishouding voor de boeren. 
Het pad langs de Drulsebeek heet Wim van Wiespad. Genoemd naar de vrijbuiter die zuidelijk van het pad 
woonde. Hij leefde nog lang op de wijze zoals veel Groesbekers voor hem hadden geleefd: van ongeregeld 
werk, smokkelen, stropen en met te veel sterke drank. Zijn hoogtijdagen als smokkelaar, stroper en schnaps-
liefhebber lagen ruim voor de Tweede Wereldoorlog. Bij zijn lange leven al een legende. 

12. Foeperpot
De Foeperpot, een klein natuurgebiedje tussen de woonwijken, heeft zijn bestaan te danken aan het water 
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dat hier altijd overvloedig aanwezig is. ‘Foeperen’ is Groesbeeks dialect voor ‘op en neer gaan’:  de venige, 
drassige grond beweegt als je eroverheen loopt. Dankzij de nattigheid is deze plek niet geschikt voor woning-
bouw. Het voedselarme, natte hooiland herbergt meer dan 130 plantensoorten waaronder waterdrieblad, 
grote ratelaar en gevlekte orchis. Om het gebied in stand te houden wordt er jaarlijks gemaaid en gehooid. 

13. koepel
De Koepel is een vijver met een rijke historie. In 1570 stond het watertje al op een kaart, aangeduid als ‘Vlas-
roet’. De vijver werd toen gebruikt om vlas te roten (te laten rotten), waardoor de kern van de vlasstengels kan 
worden verwerkt tot linnen. In 1860 werd landgoed de Wolfsberg gesticht en heeft de vijver de naam de Koe-
pel gekregen. Mogelijk heeft er toen, zoals op een landgoed gebruikelijk was, een theekoepel gestaan. Veel 
oudere Groesbekers hebben mooie herinneringen aan de Koepel waar je ’s winters kon schaatsen, een van 
de weinige plekken in de omgeving. Helaas is de vijver in het recente verleden diverse keren droog komen te 
staan, omdat de aanvoer van kwelwater sterk is afgenomen. In 2019 is de vijverbodem van een dikke kleilaag 
voorzien, zodat het water langer wordt vastgehouden. Daarmee blijft de Koepel hopelijk in stand als leef- en 
voortplantingsgebied van kikkers, padden en salamanders.

Samenstelling: Nel van den Bergh
met dank aan Paul Thissen en Henny Brinkhof
Meer info en routes op
www.wandeleningroesbeek.nl
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