Weg van Hees
Deel 4: Naar NEC
Routebeschrijving: Begin en
Einde: De Stenen Bank in Hees
(Nijmegen). Afstand 8km.
A. Loop vanaf de Stenen Bank naar
de Korte Bredestraat en sla rechtsaf
het Kerkpad in. Sla rechtsaf de
Melkweg in.
B. Uitgekomen op Kometenstraat:
rechtsaf en daarna linksaf het park
in. Sla opnieuw linksaf en loop door
het park evenwijdig aan de
Kometenstraat. Houd schuin rechts
aan en steek Uranusstraat over. Ga
rechtsaf en na de gymzaal links af
door graslandschap.
C. Steek de Wolfkuilseweg over en
ga het Distelpark in. Houd rechts
aan en steek de Molenweg over om
de Distelstaat in te gaan. Deze
helemaal uitlopen tot aan de
Floraweg.
D. Hier de trap omhoog. Links zie je
de molen en ga rechtsaf een trap
weer af. Loop door het bosje. Je
kunt nu kiezen door weer de trap
omhoog te nemen naar de Graafse
weg (hier rechts) of terug lopen naar
de Floraweg.
E. Bij de Wolfkuilseweg rechtsaf en
bij de Oude Graafseweg linksaf.
Passeer de wasserij aan de linkerkant. Na het Augustijnenklooster rechtsaf een
bosje in. Ga na de ingang meteen links en loop met boog een rechtsom om zoveel
mogelijk van het bosje te genieten. Houd nu zoveel mogelijk de Graafseweg aan je
linkerhand en kom aan bij de Verbindingsweg.
F. Steek hier de Graafseweg (Voorzichtig) over en ga even rechts en daarna links de
Ds Creutzbergweg in. Steek het spoor over via de trappen en ga bij de Muntweg
rechtsaf. Loop door tot de hoek van het Goffertpark. Loop tussen de bibliotheek en
het politiebureau door naar het Goffertpark.
G. Loop naar de ronde stenen "muziektent" en vandaar naar de ingang van de
siertuin. Ga hier helemaal doorheen. Uit de andere kant van de tuin rechtsaf de
asfaltweg nemen en met een ruime bocht naar links naar het openluchttheater lopen.
H. Vanaf het theater naar het stadion lopen en dit aan de rechterhand houden. Draai
rechtsom en loop tussen stadion en Eendracht door. Blijf om het stadion heenlopen
tot aan het Stadionplein en steek de Bussenweg over. Loop nu schuin richting
Daleslaan over een overhard pad.
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I. Bij de Daleslaanr loopt een voetpad evenwijdig. Dit rechtsaf nemen. Links komt het
oorlogskerkhof, Ga hier linksaf voor een uitstapje naar het kerkhof. Vanaf het kerkhof
terug naar het onverharde voetpad evenwijdig langs de Daleslaan. Deze
uitlopen richting het 52degrees gebouw. We lopen op de Heideparkseweg.
J. Passeer de flats aan de Heideparkseweg aan de linkerhand en loop via een pad
naar de Muntweg. Steek deze over naar de Muntmeesterlaan in. Passeer het spoor.
K. Sla linksaf de Muldersweg in. Deze loopt met een ruime bocht via een grote flat en
de het oude benzinestation weer terug naar de Muntmeesterlaan. Hier linksaf de
Graafseweg oversteken. We lopen nu op de Dennenstraat tussen de Graafsewegen
in.
L. Steek opnieuw de Graafseweg over en ga meteen rechtsaf. Loop door tot de
Danielsweg. Hier linksaf. Deze helemaal uitlopen tot aan het zwembad. Nu het
Danielspad nemen langs het klooster tot aan de Kerkstraat.
M. Hier rechtsaf. We zijn weer bij de Stenen Bank.
Een rondwandeling vanuit Hees die naar de Goffert en langs veel interessante
bouwwerken voert.
We beginnen bij de Stenen Bank en lopen dan via de Korte Bredestraat, het Kerkpad
(altijd mooi) en de Melkweg naar het park aan de Kometenstraat . Hier houden we
links aan en steken de Uranusstraat en Wolskuilseweg over naar het Distelpark.
Vanuit hier rechts aanhouden de Molenweg oversteken en de Distelstraat nemen.
We zijn Hees uit en lopen door de gerenoveerde en nieuwbouw wijk van Portaal.
Aan het eind van de Distelstraat beklimmen we een hoge trap. We zijn aangeland bij
de uitlopers van de Nijmeegse heuvelrug. We hebben hier een prachtig gezicht op de
Looimolen of Witte Molen. Hij draait er al vanaf 1760 met wisselend succes. Was het
eerst om looipoeder te malen, later (vanaf 1907) werd het koren. Na renovatie en de
brand in 1987, maalt hij 160,000kg graan per jaar.
Vanaf hier houden we rechts aan en dalen een andere trap af voor een mini
natuurgebiedje dat langs de Graafse weg loopt. Bij Floraweg steken we de
Wolfkuilseweg over voor de Oude Graafse weg. Hier komen we langs de
honderdjarige stoomwasserij van Bartels. Onder de leus:'Bartels strijkt, wast, brengt
u vreugd in plaats van last' lieten de Nijmegenaren hier hun was doen. Een lelijke
geveltrap ontsiert de historische gegevens die op de muur staan.
Loop langs het Augustijnenklooster en ga opnieuw een klein bos in wat evenwijdig
aan de Graafse weg loopt. Dit bosje komt uit op de Verbindingsweg waar je de
Graafseweg kunt oversteken. Hier verder lopen naar de spooroversteek voor
voetgangers en de knik in de Muntweg.
Nu rechtsaf en daarna weer links voor het Goffertpark. Het park viert zijn 75 jarig
bestaan in 2014 en is in de dertiger jaren aangelegd als werkverschaffingsproject
voor werklozen. Dat ging er minder vrijblijvend aan toe dan tegenwoordig, want het
was verplicht en zwaar werk. Het gat wat destijds is uitgegraven voor het stadion
werd ook wel "bloedkuul" in de volksmond genoemd. 80,000 kubieke meter grond is
niet niks. Destijds wilden NEC en Quick helemaal niet in het stadion spelen, het was
veel te duur. Ze zaten destijds voor weinig geld op de Hazenkamp.
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Nu kunnen we alleen nog maar genieten van het vele moois, zoals de rozentuin, het
openluchttheater, het NEC stadion en het Goffertbos, waar we in die volgorde
langswandelen.
Als we het stadion aan de rechterhand gerond hebben (via de Eendracht), lopen we
op gepaste afstand van de Daleslaan over een onverhard pad. We passeren dan het
grootste oorlogsgraven kerkhof van Nijmegen. Er liggen hier zon 1500 gesneuvelden
(voornamelijk Britten) op de plaats waar in de tweede wereldoorlog de
Waaloversteek werd voorbereid. Het maakt me altijd weer klein, als ik langs de
graven loop.
We verlaten het park en komen uit bij het door Francine Houben ontworpen 52
degrees gebouw (het ligt overigens op 51°49’28 N). Het telt 18 verdiepingen en met
zijn prismatische knik is het een markant bouwwerk wat 's avonds in Hees goed te
zien is.
Via de Muntmeesterlaan koersen we weer richting Hees, maar niet voordat we de
Muldersweg hebben belopen om langs het oude benzinestation van Autopalace te
kunnen lopen. Een juweel van de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid. Het
schijnt dat je destijds het station vanaf Grave kon zien oplichten.
Via de Dennenstraat en de Danielsweg komen we langs het Jozefklooster, Hees
weer binnen.
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