REICHSWALD

Groesbeek
Achter Groesbeek gaat het Nederlandse heuvellandschap vrijwel onmerkbaar
over in Duits grondgebied. In het uitgestrekte Reichswald met zijn kaarsrechte
wegen en paden kun je lange wandelingen maken zonder ook maar iemand
tegen te komen. Hou de kaart erbij, want verdwalen is hier snel gebeurd.
Heel anders is het Nederlandse deel van de route: open, afwisselend, een paar
dorpjes en een parel van een natuurgebied: De Bruuk.

START EN EINDE
•
•

Bij het gezellige Bodega wijngaard de Plack, net voor de Duitse grens.
Kom je met het OV? Dan kun je in Nijmegen een bus naar De Horst
nemen, en daar de route oppikken (punt 41 in de routebeschrijving).

Routebeschrijving
1. Met de rug naar Bodega de Plack rechts hogewaldseweg op en links
ketelstraat tot splitsing (knooppunt 85) RD, de Ketelstraat in richting
fietsknooppunt 81 en De Horst.
2. Op de kruising midden in De Horst LA, de Plakseweg volgen. (Wie de
route begint bij bushalte ‘Kerk’, loopt vanaf de kerk naar de kruising en
gaat daar LA de Plakseweg in.)
3. Direct na het verlaten van de bebouwde kom RA een onverhard pad in.
4. Sla voor de voetbalvelden LA. Aan het eind van het pad de asfaltweg
oversteken en RD, klinkerstraat volgen, Ashorst.
5. De weg maakt een bocht naar R, ga 100 m daarna LA natuurgebied De
Bruuk in.
6. Hier beginnen twee laantjes, neemt het rechter eikenlaantje dat vlak langs
een informatiepaneel loopt.
7. Diverse zijpaden negeren, RD pad blijven volgen.
8. Aan het einde van het pad bij T-splitsing RA.
9. Een houten slagboom passeren en aan het eind van het pad RA een
asfaltweggetje volgen.
10.Net voorbij huisnummer 101 LA een onverharde weg volgen richting
‘Heiland huisnrs. 6-8’.

11.Aan het eind van het pad LA.
12.Via de Groesbeckerweg het gehuchtje Grafwegen inlopen.
13.Aan het einde RA richting Merlijn. Het boscafé ligt 200 m verderop.
14.Het bos inlopen, langs een informatiebord (‘Landschafts-schutzgebiet’).
15.Volg het brede, stijgende pad RD, volg de bocht naar L en neem het eerste
pad LA.
16.Op kruising RD een klaphek door en steil omhoog.
17.Neem na circa 100 m een smal pad schuin R omhoog richting toren.
18.Ga boven op de helling bij de oude uitkijktoren even LA en na 10 meter
RA, een breed pad op dat iets omlaag gaat.
19.Op een kruising LA.
20.Negeer alle kleine zijpaden. Op een splitsing met bankje RA.
21.Op de eerstvolgende splitsing schuin R omlaag.
22.Beneden aan de helling door een klaphek en naar de bosrand lopen.
23.Bij de bosrand LA, een breed pad volgen met links het bos en rechts
weiland.
24.Een wildrooster passeren en bij grenspaal 584 LA het bos in.
25.Door een klaphek en RD over een breed, halfverhard pad.
26.Op een kruising met fietspad RD, in de richting van Kranenburg.
27.Op de volgende kruising RA, een smaller bospad volgen.
28.Na circa 500 m (= de tweede duidelijke kruising) LA (let op: als het pad
smaller wordt en met gras begroeid is, ben je te ver doorgelopen).
29.Ga na circa 200 m RD een sparrenbos in, het pad wordt nu smaller.
30.Ga op de kruising met betonnen paaltjes 95C en 60C RA.
31.Op volgende kruising met paaltjes 60C en 94C LA (noot anno 2020: de
cijfers 94 op een van de paaltjes is voor een deel verdwenen).
32.Ga na circa 750 m op de tweede kruising bij paaltjes 93D en 127D RD.
33.Na 50 meter schuin R, smaller pad omhoog volgen.
34.Boven op de helling op een splitsing RD.
35.Het pad gaat omlaag en maakt een bocht naar L.
36.Ga op het verharde fietspad RA.
37.Na circa 500 m op een kruising met fietsbordje LA, een onverhard pad op.
38.Het komt uit bij de bosrand van het Reichswald, met rechts uitzicht op
akkerland en het Duitse dorpje Frasselt.
39.Ga hier bij de bosrand RD.
40.Door het hek en op de kruising met paaltjes 159F en 187F nog steeds RD.
41.Blijf het pad langs de bosrand volgen.
42.Bij een groepje huizen komt het pad op een asfaltweggetje uit.
43.Ga hier RA en sla na 50 m meteen LA.
44.Een ‘Memorienstein’ (Heilig Kreuzstock) passeren en kleine parkeerplaats
oversteken.
45.Volg het pad langs de bosrand.
46.Na circa 300 m op ongelijke viersprong RA, markering X7 volgen.

47.Op de splitsing RA, markering X7 blijven volgen en het bos verlaten.
48.Ga op de verharde Drüllerweg LA.
49.Ga in een bocht naar links RD, de weg Kreuzfurth in.
50.Na circa 500 m een bruggetje over en daarna op de splitsing RD.
51.Volg de bocht naar L. Je passeert een manege en een camping. Vrijwel
ongemerkt loop je Nederland weer in.
52.Op de kruising met de Kranenburgstraat LA, een klinkerstraatje in richting
fietsknooppunt 85.
53.Dan linksaf ketelstraat op vortse brug over na 300 meter aan de rechterkant
Wijngaard de Plack.

Achtergrondinfo
REICHSWALD
Het uitgestrekte, stille Reichswald is maar liefst 5100 hectare groot. Typerend zijn de
kaarsrechte paden die samen een geordende rasterstructuur vormen. De rijksgrens tussen
Nederland en Duitsland is hier in de 15de eeuw vastgelegd, toen het gebied werd opgesplitst
in het Gelderse Nederwald en het Duitse Oberwald.

GRENSPERIKELEN
Vroeger werden er volop goederen en waren over de grens gesmokkeld. Hendrik-Jan Janssen,
Nederlandse eigenaar van het Duiste Boscafé Merlijn, kent alle smokkelverhalen. “De
plannen werden in dit café beraamd”, zo vertelt hij.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er dynamo’s uit Duitsland naar het Nederlandse
Grafwegen gesmokkeld. Koffie en nylon gingen op hun beurt naar het Duitse Kranenburg.
Maar ook andere waren vonden hun weg over de grens, zelfs onder toeziend oog van de
douanier.
Hendrik-Jan: “Zo stak een man hier geregeld de grens over met een fiets. Zijn fietstassen
waren tot de nok toe gevuld met zand. De douanier wist zeker dat de man iets te verbergen
had, maar wat? Pas jaren later, toen de beambte met pensioen ging, vroeg hij wat er toch in
die fietstassen zat. De smokkelaar kon het nu wel vertellen: het zand was een geslaagde
afleidingsmanoeuvre, want hij smokkelde fietsen!”

DE BRUUK
Op Nederlandse bodem voert de route eerst door een verrassend natuurgebiedje van natte
graslanden, moerassen en wilgenbosjes. De Bruuk is een van de weinige plaatsen in
Nederland waar nog bloemrijke graslanden voorkomen, zoals blauwgraslanden.
Ze zijn ontstaan doordat sommige graslanden vroeger te nat waren voor beweiding. Er kon
alleen maar gehooid worden. Samen met het hooi verdwenen de mineralen uit de bodem,
zodat een steeds voedselarmere bodem ontstond.
Plaats reactie

