Grenstocht de Plack
De Horst, Grafwegen en De Bruuk
We maken een wandeling op de rand van Nederland en Duitsland in de buurt van
Groesbeek, met veel mooie vergezichten. Startpunt is het dorp De Horst, dat goed
bereikbaar is met de stadsbus vanuit Nijmegen. De route loopt door licht glooiend
boerenland langs nieuwe natte natuur in de richting van het heuvelachtige Reichswald.
Het typisch Duitse bos bestaat uit grote rechthoekige percelen en is doorsneden met veel
kaarsrechte brede boswegen, maar wij zoeken juist zoveel mogelijk de smallere paadjes
op. Het is af en toe flink klimmen en dalen. Na het bos komen we, nog net in het Duitse
Grafwegen, langs het fraaie boscafé Merlijn. Het laatste deel van de tocht gaat door het
idyllisch gelegen natuurreservaat De Bruuk. Het is een bijzonder moerasgebied met
blauwgraslanden, gekoesterd door Staatsbosbeheer. In De Bruuk zijn bijzondere soorten
planten te vinden zoals de Spaanse ruiter, klokjesgentiaan, heidekartelblad, kleine
valeriaan en stijve waterweegbree. In de zomer bloeien hier orchideeën. Over graspaden
lopen we terug naar De Horst.

Routebeschrijving
1. Vanaf de Plack ga je rechts en dan linksaf de ketelstraat op richting het vorste
bruggetje. Na het bruggetje links aanhouden dan rechts boerenlandpad in na
paardenbak.

Aan het einde rechts voor het water. Dan over een plank over het water en naar
rechts. Dan weer over een houten plank het water over en naar links, dan is het
water aan je linkerhand. Nu doorlopen tot een klinkerweg, daar ga je linksaf. Je
neemt op een vijfsprong de eerste onverharde weg scherp naar rechts, langs een
bordje 'doodlopende weg'. Je passeert rood-witte metalen paaltjes, dit is de
Nederlands-Duitse grens. Nu wordt het een smal asfaltweggetje. Je passeert
Reitstall Eckermann aan je linkerhand.
Meebuigen naar rechts. Op een driesprong rechtdoor Kreuzfurth over een watergang en
je vervolgt het asfaltweggetje. Deze weg met bochten blijven volgen. Bij een
voorrangsweg rechtdoor richting Kranenburg, Drüller Weg. Je volgt nog een klein stukje
asfalt tot een kruising, waar de voorrangsweg naar links buigt.
2. Hier ga je rechtsaf, een onverharde weg die licht stijgt in de richting van het
Reichswald. Je passeert bij de rand van het bos een bank aan je rechterhand en je loopt
het bos in. Op een driesprong met aan je rechterhand een diepe kuil ga je schuin
rechtsaf, het pad daalt. Een smaller pad naar links negeren, dit pad loopt dood in het bos.
Even verder neem je het brede pad naar links, omhoog. Boven aangekomen ga je op een
kruising met in het midden een grote eik rechtsaf door een klaphek, een smaller
bospaadje. Direct op splitsing rechts aanhouden. Op een kruising rechtdoor het paadje
vervolgen, naar beneden. Opnieuw op een kruising rechtdoor. Op een volgende kruising
met een grindweg ga je rechtdoor, een brede grindbosweg. Nu ga je op de eerste
vijfsprong schuin rechts, licht omhoog. Op een kruising linksaf, weer omhoog. Op een
kruising met een breder bospad bij paaltje D97 rechtdoor. Het pad gaat stijgen en weer
naar beneden.
3. Op een brede kruising bij stenen 98C en 63C ga je rechtsaf, een brede bosgrindweg
die licht stijgt. Zijpaden negeren en doorlopen tot een kruising bij de stenen met nummers
98C en 64C, hier ga je linksaf. Op een kruising met een smaller pad ga je rechtdoor.
Even verder op de eerste kruising rechtsaf, smal pad. Je passeert een stenen paaltje met
opschrift Hunsköbel 62 m. Daarna gaat het pad dalen. Je komt uit op een kruising voor
een hek. Hier ga je via het klaphek rechtdoor, je loopt langs de bosrand. Op driesprong
even voor een asfaltweg linksaf, een halfverharde weg nog steeds langs de bosrand. Je
komt uit op een asfaltweggetje, Kartenspielerweg. Hier even naar rechts en direct weer
linksaf, de Grafwegener Strasse in. Op de driesprong met de Groesbecker Weg ga je
rechtdoor. Je passeert Boscafé Merlijn. Met de asfaltweg meebuigen naar rechts. Asfalt
gaat over in onverhard pad. Je passeert de grens en loopt over een smaller paadje langs
een hek aan je linkerhand. Je komt uit bij een drukke voorrangsweg. Hier ga je rechtdoor
over het trottoir.

4 Tussen de huisnummers 45 en 43 rechtsaf, een onverhard pad dat even verder overgaat

in een smaller grindfietspaadje, Grafweggespad. Een asfaltweg oversteken en rechtdoor,
nu de bredere onverharde weg volgen. Aan het eind, op de asfaltweg rechtsaf.
Na huisnummer 124 aan je rechterhand ga je linksaf langs een boerderij. Je passeert een
bord van Staatsbosbeheer en een slagboom en op de kruising direct daarna rechtdoor.
5. Op de eerste driesprong ga je rechtdoor, pad tussen de hooilanden. Aan het eind bij een
bankje je rechtaf. Aan het einde linksaf breed graspad op langs water tot aan klinkerweg.
Rechts klinkerweg op en dan links de hogewaldse weg op. Aan het einde van deze weg
is de Plack
6. Start- en eindpunt

De Horst, Ketelstraat 36 6562lh groebeek
Parkeren
Parkeerplaats bij de Plack
Openbaar vervoer
Bushalte 'Kerk' van lijn 5, stadsbus van en naar station Nijmegen
Lengte van de wandeling
13 km.
Horeca onderweg
Grafwegen Boscafé Merlijn, http://www.merlijn.de/.
Wijngaard de Plack

