Weg van Hees:
Deel 3: Naar de Koortsboom van
Sint Walrick.
Route Beschrijving: Start: Stenen
Bank in Hees (Nijmegen) Eind:
Bushalte Sint Walrick aan de Sint
Walrickweg (voor de padvinderij).
Afstand 11km
A. Loop vanaf de Stenen Bank de
Kerkstraat uit en sla bij de Dr. De
Blécourtstraat rechtsaf en neem op de
Energie het fietspad linksaf.
B. Loop door het nieuwe fietstunneltje
en houd rechts aan. Loop schuin
omhoog naar de brug over het MaasWaal kanaal. Net over de brug een
trap naar links nemen.
C. Loop nu langs de Oostkanaaldijk en
kies voor de onverharde paden richting
Graafse Brug (zuid). Na 360m vanaf
de spoorburg de bomenrijke Teersdijk
naar rechts nemen.
D. Passeer aan de linkerhand een
oude boerderij uit 1802 met een mooie
levensboom en een hert. Na ruim een
kilometer passeren we het
winkelcentrum Dukenburg bij de
Brabantse Poort. Hier het
Spijkerhofplein/Schuylenburgweg bij
de zebra oversteken (hier is ook bus 6
naar Hees) en het verlengde van de
Teersdijk weer oppakken.
E. We lopen nu naar het oude Tolhuis.
Ga net voorbij het Tolhuis rechtsaf en
ga op het fietspad van de Van
Rosenburgweg linksaf. Snijd de bocht
af door een bosje en loop over het
fietspad door tot de Streekweg. Hier
links af.
F. Aan de rechterhand passeren we
het woonkamp aan de Teersdijk. Net
voorbij de hoofdingang van dit kamp is
voorbij het water een onverhard pad
naar rechts. Ga dit in en houd het
water (en het kamp) aan de
rechterhand.
H. Het pad loopt richting het talud van de A73 en draait met de sloot mee naar links. Loop het pad dat
nu evenwijdig aan de A73 loopt uit tot aan het viaduct dat naar de Berendock leidt. Hier rechtsaf onder
de A73 door.
I. Loop nu met een weide bocht naar links langs de Berendonkse plassen en blijf zoveel mogelijk
evenwijdig aan de A73 (op zo'n 100m afstand) in zuid-zuid-oostelijke richting lopen.
J. Vanaf rechts voegt zich een blauwe paaltjesroute bij de weg, die verhard wordt. Volg de blauwe
route door gewoon door te lopen. Je ziet ook al de afslag van de A73. De weg maakt een knik en komt
aan bij een boerderij.
K. Loop over het boerderij terrein (is openbare weg) en vervolg de blauwe route over 300m tot aan de
Diervoortseweg. Hier rechtsaf en meteen weer schuin linksaf een bospad in. We hebben de blauwe
route verlaten, maar we pakken hem meteen weer op aan de andere kant.
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L. Volg nu opnieuw de blauwe paaltjes (links aanhouden dus) totdat je de rode paaltjes tegenkomt. Nu
rechtsaf de rode paaltjes volgen langs de vennen.
M. De rode paaltjes voeren je zo'n 2km langs water, bos en veldjes. Ze brengen je naar de Sint
Walrick kapel of het Pannenkoekenhuis Sint Walrick op de hoek van de Hessenbergseweg en de Sint
Walrickweg.
N. De bushalte (lijn 9) bevindt zich zo'n 100m naar links van het pannenkoekenhuis op de Sint
Walrickweg. Voor de ingang van de Padvinderij.

Het lijkt een heel eind om in Sint Walrick te geraken, maar als we ernaar toe lopen dan blijken er
prachtige paden rechtstreeks naar toe te gaan. We raken weg van Hees door de Kerkstraat en de De
Blécourtstraat te nemen, richting Energieweg, waar we door het nieuwe tunneltje gaan, om van daar
de brug over te steken om aan de overkant van het kanaal (zuidwaarts via de trap dus) te komen. De
onverharde Oostkanaaldijk is zeker zo mooi als de West Kanaaldijk. Hare Majesteit heeft in 1927 het
kanaal geopend en voor de schepen scheelt het zo’n honderd kilometer wanneer je vanaf Heumen
naar Duitsland wilt. De impact voor de dorpen Neerbosch en Hatert was enorm. Wat dat betreft mogen
we onszelf als Hesenaren gelukkig prijzen. We passeren een ijzeren sculptuur (“on the road”) van Rob
Sweere, die zijn exacte kopie aan de overkant van het kanaal heeft. Het symbolyseert de oude
verbinding tussen de Dorpsstraat en de Agnetenstraat van het gespleten Neerbosch.
We lopen door naar de Graafse Brug, die in WOII al twee keer is verwoest en die “Honinghutje brug”
werd genoemd. Het is minder erotisch dan het klinkt, want het honinghutje bevond zich bij de huidige
kinderboerderij in Neerbosch. Na 370m voorbij de brug pakken we de Teersdijk naar rechts. Deze dijk
vormde al in de Romeinse tijd de verbinding tussen Noviomagus en Wijchen, terwijl het in de
Middeleeuwen Nijmegen met Grave verbond. Het is nu een prachtige wandellaan die dwars door de
wijk Zwaneveld voert en uitkomt bij het busstation Dukenburg. We steken de Van Schuijlenburgweg
voorzichtig over en vervolgen de Teersdijk aan de overzijde. We passeren de rode “observatietoren”,
een kunstwerk van Ronald Tolman, dat zich oorspronkelijk op het terrein van de Gelderlander aan de
Voorstadslaan bevond.
We lopen nu rechtstreeks tegen het Tolhuis aan. Vanaf 1838 mocht Nijmegen hier tol heffen. Het
stond precies bij de laatste afslag naar Neerbosch, zodat Nijmegenaren zelf niets hoefden te betalen.
Net na het Tolhuis slaan we rechtsaf om via de Van Rosenburgweg richting A73 naar de Streekweg te
lopen. Hier linksaf. Dit wat minder gezellige stuk was nodig, omdat het Kamp aan de Teersdijk, waar
we langslopen, nogal geïsoleerd ligt van de rest van de Nijmeegse samenleving.
Net na het kamp gaan we rechtsaf langs een onverhard pad richting het talud van de A73, dat is die
weg waar heel Hees van vindt dat ie op een nieuwe Waalbrug had moeten worden aangesloten. Nu
krijgt Hees zijn eigen stadsbrug. Het goede nieuws is wel, dat we er mooie wandelroutes bij krijgen
richting Waal en Lent. Bij het talud gaan we linksaf en lopen dan langs de sloot evenwijdig aan de
A73, waar we uitkomen bij het fietsviaduct naar de Wijchense en Berendonckse plassen. Die plassen
zijn destijds uitgegraven om de A73 van zand te kunnen voorzien, nu kun je er schaatsen, wandelen
en vooral golfen. Vanuit het tunneltje gaan we via een ruime bocht naar links en lopen zoveel mogelijk
de weg of pad evenwijdig aan de A73. Er komt nu een blauwe paaltjes route op onze weg die we over
zo’n km volgen. We passeren een boerderijterrein en komen aan op de Diervoortseweg. Hier even
rechtsaf, en dan direct schuin links een bospad in. We lopen dan opnieuw tegen de blauwe paaltjes
aan, die we linksaf volgen tot aan de rode paaltjes. Deze volgen we naar rechts. We zitten nu midden
in de Hatertse Vennen en dat is een prachtig natuurgebied met zijn 520ha zandgebied. Dat zand
bevindt zich op ondoordringbare leemlagen, zodat her en der vennen zijn ontstaan. Omdat de
landbouw hier ook zijn afvalstoffen brengt, hebben we hier een gebied dat zowel zeer rijk als zeer arm
aan voedingsstoffen is. Met name de schraalste grond levert de meest zeldzame plantensoorten op,
waarvan de zonnedauw hier wel de beroemdste is.
De rode paaltjes leiden u naar de Sint Walrick kapel met zijn koortsboom. Dat is een eikenboom,
waarvan men denkt dat hij de koorts van zieken kan onderdrukken. Je zou denken dat men dat
tegenwoordig niet meer gelooft, maar er hangen nog altijd veel verse lapjes in de boom.
Als we vanaf de kapel de rode paaltjes volgen komen we vanzelf bij de bushalte van Sint Walrick. Hier
gaat ieder (half)uur een bus naar Nijmegen en als het wachten te lang duurt, dan kun je altijd een
pannenkoek gaan eten in het pannenkoekenhuis Sint Walrick. Het is iedere dag open.
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