
 

De Walk of Wisdom

De Walk of Wisdom is een Pelgrimsroute rond Nijmegen. Werd geopend op 21 juni 2015, een 
pionieersroute van 136 km rond Nijmegen. 

De looprichting is met de klok mee. Ik duik vrijwel direct vanuit het centrum van Nijmegen 
de natuur in (Ooijpolder). Daar ga ik via boerenlandpaden richting de Heerlijkheid Beek, 
waar ik over de Elyzeese velden naar de Duivelsberg loop via het schilderachtige dorpje 
Beek-Ubbergen. Dit gebied wordt wel het binnenste buitenland genoemd vanwege de on-
Nederlandse hoogteverschillen.

Vanaf de Duivelsberg ga ik via de rand van een oud landgoed over boerenlandpaden naar 
Kranenburg (Duitsland), waar ik de grote bosoppervlakte van het Reichswald inloopt. Hier 
wandel ik over een Vreugdenberg en door een Hemeldal naar de restanten van een oud 
moeras in kerkdorp Milsbeek en een van de mooiste bossen van Nederland: de Sint-
Jansberg. Van daaruit naar de Mookerhei en een oud Jachtslot, dat gebouwd zou zijn door 
een man die – vergeefs – een liefje wilde imponeren.

Laatst bijgewerkte dag: dag 7, van Deest naar Nijmegen

 

 

Je kan mij weer volgen via mijn blog. 

 

https://mijnwebsite.nl/blog-walk-of-wisdom/dag-7-afferden-naar-nijmegen-23-juli-2021


Dag 1, Nijmegen naar Groesbeek, 17 juli 2021

Eindelijk weer een tocht, de Walk of Wisdom, een Pelgrimstocht van ca. 136 km rond Nijmegen. Het weer 
lijkt deze week veelbelovend, vandaag al gemerkt ondanks dat het vochtig warm was, lekker zweten. Een 
pelgrimstocht begint vaak met een ritueel, ook nu, de pelgrims die vertrekken verzamelen bij het beeld van 
Marike van Nimwegen op de Grote Markt in Nijmegen vlakbij de Stevenskerk. We kregen een uitleg over 
Marike van Nimwegen.

 

Het weesmeisje Mariken wordt door haar oom, de priester Gijsbrecht, voor boodschappen naar de grote 
stad Nijmegen gestuurd. Omdat ze niet voor het donker weer thuis kan komen, vraagt ze onderdak bij 
haar tante, een kwaadaardig wijf dat haar voor slet uitscheldt en haar onderdak weigert. 

Vertwijfeld gaat Mariken dan toch op weg naar huis; onderweg wordt ze aangesproken door de eenogige 
Moenen. Hij blijkt de duivel te zijn, die haar in ruil voor haar ziel vaardigheid in de 'zeven vrije consten' 
belooft. Wetenschappelijke kennis en een welvarend leventje trekken Mariken wel aan, en ze gaat met 
Moenen mee, eerst naar 's-Hertogenbosch en dan naar Antwerpen, onder de naam Emmeken, die ze van 
Moenen moet aannemen omdat hij niet van Maria-namen houdt. In de herberg Den Gulden Boom op de 
markt aldaar nemen ze hun intrek en leiden er een aanstekelijk losbandig leven, waardoor ze vele 
'gesellen' meeslepen in het verderf: ruzies, gevechten, moord en doodslag zijn aan de orde van de dag. 
Met Moenen leeft Mariken 'als man en vrouw', maar ook andere mannen helpt ze aan hun gerief.

Zeven jaren gaan zo voorbij, maar dan gaat het knagen; Mariken wil terug naar Nijmegen om haar familie 
en vrienden weer te zien. Moenen stemt toe, al is hij er niet helemaal gerust op wat de macht van 
Marikens oom, die steeds voor haar is blijven bidden, zal kunnen betekenen. Het is echter niet oom 
Gijsbrecht, maar de werking van een toneelstuk op een wagen waardoor er zich een heftige wending 
voordoet in het leven van Mariken. Moenen ziet haar nog liever dood dan dat hij haar kwijt raakt door haar 
berouw. Het gevolg is een gewelddadige botsing tussen Goed en Kwaad.

Na deze uitleg wandelden we samen naar de Valkhofkapel, daar mochten in een cirkel zitten in 
aanwezigheid van een gitariste, een dame die leiding gaf aan het ritueel en een van de bedenkers van de 
Walk of Wisdom, Manja Bente. In het midden van de kapel een bak met aarde. Met vragen van waarom je 
de tocht gaat lopen en gitaarmuziek met zang. Als wandelaar krijg je het symbool van de Walk of Wisdom.



Dit symbool staat voor de verbondenheid tussen mens en aarde en is ontworpen door het kunstenaarsduo 
Huub en Adelheid Kortekaas.De kunstenaars roepen de mens op tot medeverantwoordelijkheid voor de 
schepping. Door je zelf tot bloei te laten komen, geef je mee vorm aan de ontwikkeling van het grotere 
geheel: “alle mensen zijn een zaailing van Moeder Aarde met ieder een eigen, unieke kiemkracht.” 

Tijdens het ritueel wordt jouw symbool in de aarde gezet en steek je een kaarsje aan.

Het tweede symbool van de Walk of Wisdom is de pelgrimsveter: een schoenveter waaraan je tijdens het 
lopen elf vogelringetjes verzamelt. In elk van de 11 gemeenten krijg je een vogelringetje met de naam van 
de gemeente. De ringetjes samen zijn het bewijs dat je de route hebt gelopen.Aan de pelgrimsveter zit 
een uniek metalen vogelringetje met je inschrijfnummer. We begonnen op 21 juni 2015 met nummer 1. De 
veter is sinds begin 2020 van kurk. Ontwerp: Manja Bente.

Het einde is met een kort Pelgrimslied waarmee je met de gitariste wordt uitgezwaaid voor je tocht.



De tocht begint, ieder in zijn eigen tempo, sommigen lopen maar 1 dag en anderen de helft en ook 
pelgrims net als ik de hele tocht in één keer. Al een paar dagen is het hoge water in het nieuws, ook daar 
wordt je direct mee geconfronteerd. De eerste dag gaat door de Ooijpolder naar het plaatsje Ooij. Direct 
bij het begin is de route niet mogelijk. Het pad en de brug staan onder water. Ik heb drie keer een 
omleiding over de dijk gevolgd en van het water af is alle leed geleden.

Conclusie veel over de veilige dijk lopen zodat je uiteindelijk in het plaatsje Ooij komt, een gehucht van 
niets waarna wel de polder is vernoemd. Vanuit Ooij naar Persingen, ook een gehucht met vroeger een 
kroeg en een kerk. Vroeger weten Adie en ik uit ervaring kon je de sleutel van de kerk bij de koster halen. 
Nu is het geen kerk meer maar wordt onder andere exposities worden gehouden zoals vandaag.

   

Met een varende pont de polder uit richting Ubbergen en Beek. Ik had op deze zelbedieningspont 
personeel, een moeder met 4 kinderen hebben het werk gedaan om mij over te zetten, dat scheelde wat 
inspanning. Zij moesten nog terug want de vadres waren te laat en daar kon ik echt niet op wachten.



En dan kom je in het heuvellandschap van de gemeente Berg en Dal, ik heb hier al veel tochten gelopen 
maar de route was weer anders en met heel veel klimmen en dalen, de berg heet niet voor niets de 
Duivelsberg. In Beek tijd voor een lunch, het was inmiddels al twee uur. Met een lekkere tosti en twee Spa 
rood kon ik er weer tegen. Bij het restaurant kon ik ook mijn eerste vogelringetje krijgen van de gemeente 
Berg en Dal. Nog wel even in Beek bij de Plus boodschappen gedaan, voor het eten vanavond en voor het 
"natje en droogje" . 

En daarna heb ik het geweten, de heuvels zijn steiler dan in Zuid Limburg en veeltallig. Het hoogste punt 
is restaurant de Duivelsberg, en daar moet ik langs. Ook erg veel van die slecht te belopen bostrappen.

Onderweg kwam ik nog bij een grappig kabouterhuisje. Het was de portierswoning van landgoed 
Wylerberg. De eigenaresse van het landgoed heeft hier altijd gewoond. Als Duitse vrouw heeft ze veel 
joden gered in de tweede Wereldoorlog. Het huisje herbergt nu een museum van een miniatuurlandschap, 
en tegenover het huisje wordt Maria geeerd. De tuin staat vol met tuinkabouters.

   

En maar door klimmen en dalen naar het hoogste punt van de Duivelsberg. Daar heb ik maar wat te 
drinken genomen om bij te komen. Vanaf hier is het nog drie kwartier lopen naar mijn overnachtingsplek. 
Je hebt dan vleugeltjes en bent er snel, inmiddels kwart over vijf. Aan het eind van een oprijlaan staat de 
B&B. Lekker gedoucht en even de finish van de tijdrit van de tour bekeken. Lekker gegeten, biertje erbij en 
laat pas het blog maken.



  

Nog even de oprijlaan naar de B&B met nog een zicht op het huis. Ik heb de halve bovenverdieping. 
Morgen via Duitsland, Kranenburg en door het Reichswald. Ik ben weer snel in Nederland, maar ik moet in 
de gemeente Kranenburg wel even bij de VVV een volgeling scoren. Vandaag liep ik ook een klein stukje 
Duitsland, je krijgt nu niet alleen een sms van je telefoonprovider maar ook van de Duitse overheid met 
betrekking tot de maatregelen tegen Corona. Ik eindig morgen in Milsbeek.

 

 
Dag 2, Groesbeek naar Milsbeek, 18 juli 2021

Weer uitgerust op pad voor dag 2 van de Walk of Wisdom, geen ceremonie vandaag maar gewoon na het 
ontbijt op stap. Nog even terugkijkend via de oprijlaan naar B&B mijn weg vervolgen naar het Duitse 
Kranenburg. Het is al warm en goed zonnig. Tot net voorbij Kranenburg loop ik echt in de zon, petje op.

Ondanks het vreemde weer deze zomer, natte dagen en zon dagen staat de natuur echt goed in kleur, 
langs paden en wegen een en al kleurenpracht.



Na een goed uur lopen aangekomen in Kranenburg, vandaag op het station, bahnhof. Niet dat hier een 
trein rijdt maar je kan met de railbike over de oude spoorbaan naar Groesbeek fietsen en weer terug. Ook 
vanochtend was daar veel belangstelling voor. Bij het station is ook de VVV, wel gesloten maar wel een 
ringetje van de gemeente Kranenburg kunnen krijgen, in een bakje lagen ze en kon je ze zelf pakken.

Na Kranenburg gaat de tocht naar het Reichswald, een saai productiebos. Maar de route door het bos is 
wel 8,5 km en totaal niet bewegwijzerd omdat de Duitsers dat niet willen in het Reichswald. Er zitten 
mooie stukken bij maar sommige paden zijn lang en recht en natuurlijk gaat het weer omhoog en omlaag. 
Het hoogste punt is 90 meter hoog, de Brandenberg. Het uitzicht is wel mooi maar heb ik niet op de foto 
gezet.

Er komt geen einde aan lijkt het en je komt nagenoeg niemand tegen, je kan echt nadenken over van 
alles, goed zweten vandaag en veel water drinken. Er zitten best wel wat mooie stukken tussen, maar ik 
was blij weer de Nederlandse grens over te gaan.

En net over de grens tijd voor de lunch, inmiddels bijna drie uur. Pannenkoekenrestaurant De Diepen 
kende ik al van vorig jaar van het Pieterpad waar ik toen ook geluncht heb. Hier weer een ringetje 
gevraagd van de gemeente Gennep, ringetje 3. Lekker geluncht weer twee Spa rood en mijn waterzak 
gevuld met een nieuwe voorraad koud water. Grappig, je ziet hier mensen komen met het Pieterpad 
boekje in de hand en mensen met het Walk of Wisdom boekje. 

Vanaf hier is het nog ca. 4,5 km naar Plasmolen waar ik overnacht, iets verder dan Milsbeek maar wel 
mooi op de route. De route gaat verder over de Sint Jansberg waar het Pieterpad ook loopt. Niet erg om 



dit voor de derde keer te lopen want het is een prachtig gebied met veel vennen op de berg en veel diepe 
dalen die vaak prachtig zijn begroeid.

Moet je onderin in het dal kijken, daar groeit een plant die als een groen dekbed over de grond ligt, een 
prachtig gezicht.

Net in de buurt van dit dal splitst het Pieterpad en de Walk of Wisdom, en loop ik een stuk Sint Jansberg 
dat ik niet eerder heb gelopen. Weer een bijzonder stuk, links het dal en rechts de berg en naast het pad 
een stromend klein beekje. Dit pad meandert helemaal door naar Plasmolen. Op een plek kon water onder 
het pad door stromen, dat water liep in een boomstam, een apart gezicht.

Bij Plasmolen komen wat van die beekjes in een kleine waterval uit. Ik heb me daar even lekker opgefrist 
met dat koude water en dat onder het toeziend oog van zowaar een pelgrim van de WoW. Een vrouw die 
gisteren achter mij heeft gelopen maar wel wist van twee andere pelgrims met wie ik gelopen had. Die 
twee andere vrouwen zaten gisteren iedere keer op de verkeerde route. Dan kwam ik ze weer tegen en 
wees ze weer de juiste weg. Bij een weiland waar het onduidelijk stond aangegeven hebben ze mij niet 
gevolgd. Zo kwamen de drie vrouwen samen tot de ontdekking dat ze niet op de weg naar Persingen 
zaten. En dat hoorde ik vandaag. Ik was ze ook wel kwijt maar dacht dat ze even tijd voor zich zelf 
maakten. Grappig omdat achteraf te horen. 



Nu op naar mijn B&B voor vandaag. Daar goed ontvangen met een biertje in de tuin. Straks even wat eten 
in Plasmolen waar het barst van de restaurants. Morgen naar Malden waar ik een Vrienden op de Fiets 
plek heb.

 

 
Dag 3, Milsbeek naar Malden, 19 juli 2021 

Gisteravond gegeten in Plasmolen, het lijkt of Plasmolen alleen maar uit restaurants bestaat. Een hele 
grote parkeerplaats met daarvoor zes restaurants, en dat buiten de restaurants in andere straten daarom 
heen. En alle restaurants vol, gelukkig 1 met een plekje voor mij. Overal personeels problemen, ook hier, 
een zeer beperkte kaart omdat er te weinig keukenpersoneel is. Maar al goed, wat ik kreeg was lekker, en 
dat samen met een beetje geduld kwam het goed.

Inmiddels begint in deze streek het Vierdaagse gevoel te komen, campings staan vol met de bekende 
Vierdaagse vlaggen en in de B&B zat ook een stel die met vrienden gaan lopen. Het kan alleen met de 
Alternatieve Vierdaagse, individueel lopen, maar dat gaan er veel doen in deze streek, of mensen gewoon 
de Vierdaagse routes gaan lopen weet ik niet, maar het kan. Ik ga verder met de Walk of Wisdom maar 
pak wel gelijk de alternatieve Vierdaagse erbij, dat is WIJS.

Vanuit Plasmolen gaat de vandaag tocht weer naar de Sint Jansberg, dat schitterende gebied waar ik 
gisteren ook over schreef. Al snel toch weer klimmen en kom je bij een meertje dat door een pad is 
gescheiden van het dal. Een bijzonder gezicht dat het water achter dat pad blijft.

Na de Sint Jansberg afgelopen te hebben kom ik op de Mookerheide, en behoorlijk hoog gelegen 
heidegebied. Vanaf een plek kijk je naar de laaggelegen Maas die met de gevulde uiterwaarden heel 
breed is. Vandaag stond hier het Maaswater op zijn hoogst. Hier heb ik in ieder geval geen last van natte 
voeten. Net boven de eerste bomenrij loopt de Maas.

Zoals je ziet bloeit de heide nog niet, dat is meestal in augustus, op één struik na die in bloei stond, die 
struik heeft constant een zonnestraal gehad.



Onderweg wemelt het van Scouts, allemaal aanhet hiken. Sommige moeten hun telefoon inleveren en 
krijgen voor nood een oude Nokia mee waar je alleen maar mee kan bellen, anderen hebben een 
strippenroute kaart mee waar ze niet echt uitkomen. Maar met wat hulp van mijn telefoon gaat het lukken. 
Op een bankje zat een jongen doodmoe, ik vroeg aan hem of hij moe was en ja dat was zo. Deze groep 
kwam uit Zoetermeer. Ik kwam ook 4 hikende Scouts uit Zeist tegen met dezelfde das als mijn oude groep 
uit Utrecht waar ik een poos voorzitter ben geweest. Ik gaf aan dat een groene effen das alleen groepen 
hebben die al langer bestaan dan 100 jaar. Dit jaar waren ze 110 jaar, toevallig ook mijn oude groep. Door 
Corona vieren ze het pas met 111 jaar, ook net als mijn oude groep, waar inmiddels Peter 
materiaalmeester is en Ellen in het bestuur zit. Hieronder hikende Scouts. Ook een foto van een van de 
vele kampementen die ik in de buurt van Mook tegen kwam.

  

 

Vandaag ben ikregelmatig 2 vrouwen tegengekomen die ook de WoW lopen. Een van de vrouwen loopt 
ook heel veel in het buitenland, zij heeft de Camino vanaf haar huis in Noord Holland tot Santiago gelopen 
in 5,5 maanden, daar kan ik niet tegen op. Leuk weer om gevoellens en ervaringen van die tocht uit te 
wisselen. Bij een pluktuin van Natuurmonumenten zou volgens onze gegeven koffie zijn, maar helaas niet 
op maandag. Dan maar even de tuin bekijken.

  

 

 



Eindelijk bij het zweefvliegveld van Nijmegen was het mogelijk koffie te bestellen en direct maar de lunch 
erbij, inmiddels was het twee uur. Een half uur later kwamen de twee dames er ook aan lopen, ook hun 
eertste koffietent . Na deze pauze verder het bekende bos Heumensoord in.

Heumensoord is een onderdeel van de keten van bossen tussen Nijmegen en Mook. Heumensoord zelf 
wordt beheerd als een productiebos met uitheemse soorten. In het centrum van Heumensoord lagen 
lange tijd enkele heideterreinen, die begin 20e eeuw ongeveer een derde van het gebied bedekten. Later 
werden de meeste van deze heidegebieden omgevormd tot een enkele tientallen hectare grote grasvlakte 
ter accommodatie van de militairen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Vanaf 1962 wordt voor de militairen 
die deelnamen aan de Nijmeegse Vierdaagse het tijdelijke Kamp Heumensoord ingericht, dat plek bied 
aan zo'n zesduizend personen. Het verving het Molenveld, wat tussen de kazernes lag en te klein 
geworden was. Het is een bos met kaarsrechte paden haaks op elkaar en helemaal vlak. Ik loop er ca. 4 
km door. Een opzienbarends iets heb ik daar gezien, een oude dode boom rondom behangen met allerlei 
zaken waaronder medailles. Waarvoor kon ik niet achterhalen.

Eigenlijk loop ik helemaal om Malden heen om toch in Malden uit te komen. Malden de slaapplaats van 
vandaag. Avondeten is lastig op maandag, nagenoeg alle restaurants zijn gesloten, maar gelukkig een 
wokrestaurant op 10 minuten lopen was open. Ik heb daar heerlijk gegeten, veel vis, was zeker niet 
verkeerd. Aan de tafel naast mij zaten toevallig ook twee Walk of Wisdom lopers. Zij en ik lopen morgen 
naar Grave, de Maas is inmiddels weer aan het zakken. Het kan zijn dat ik in de buurt van Grave een stuk 
niet over de dijk kan maar daar is vast wel een alternatief voor.

 
Dag 4, Malden naar Grave, 20 juli 2021 

Dag 4 zit er weer op, ik zit heerlijk buiten in de schaduw op een heerlijk fauteuil, met een biertje en 
vandaag wat tapas achtige dingen dit blog van vandaag te maken. Om half tien ben ik vanmorgen gaan 
lopen, eerst weer even naar de route en op naar Grave. Eerst het Maas-Waal kanaal over en de snelweg 
A73 die naar Venlo gaat. De route gaat eerst naar de Overasselsche en Hatersche vennen, een gebied 
dat de laatste 10 jaar totaal veranderd is. Vroeger was het veel bos en daartussen vennen, nu is het een 
vlak open gebied met de vennen zichtbaar. Vroeger in mijn Scoutingtijd zijn Adie en ik daar vaak geweest. 
Daar was het buitencentrum van Scouting Nederland waar ik trainingen heb gegeven en wijzelf ook 
trainingen hebben gevolgd. Wij kenden het gebied van haver tot gort, maar het is nu niet meer 
herkenbaar. De gebouwen van het trainings centrum zijn er nog wel maar in bezit en gebruik door een 
andere organisatie. De buitengebieden zijn nog wel van Scouting, daar zijn nu ook weer vele kampen. Zo 
ziet het gebied er nu uit, vroeger helemaal bebost. 



    

Hieronder een gebouw van onze oude trainingscentrum, en een foto van een kampement met een tent in 
de lucht gehangen, prachtig gezicht. 

   

  

Bij het pannenkoeken restaurant Sint Walrick was het een samenkomen vanPelgrims van de WoW. 
Inmiddels kom ik steeds meer mensen tegen die zaterdag zijn gestart met deze tocht. Het begint echt een 
beetje op de Camino Santiago te lijken. Iets verder is de ruïne van de kapel van Sint Walrick. 

De kapel werd in de 15e eeuw gebouwd en was in gebruik door monniken van de abdij van Saint-Valery-
sur-Somme die in het gebied een priorij hadden. Het was een laat-gotischerechthoekige kapel. Hiervan 
bleef vanaf de 17e eeuw een deel van de oostelijke wand met rondbogige vensters en een deel van de 
lange muren over als ruïne. De kapel was gewijd aan de heilige Walricus (Walrick) die beschouwd werd 
als patroon van zieken, en specifiek koortslijders. een verhaal over een zieke dochter van een leider van 
lokale heidenen (Hoemannen) die op aanwijzing van de heilige Willibrord genezen werd door een 
haarband in een struik te hangen. Hierop bekeerden beiden zich tot het christendom en werden daarna 
vermoord door de andere Hoemannen. Hierna werd de plaats een pelgrimsoord voor zieken ter ere van 
St. Willibrord. Deze bedevaarten werden in 1846 beschreven in De Fakkel en waren tot halverwege de 
20e eeuw in gebruik. Vanaf de jaren 1990 werd het gebruik van de koortsboom populair en werden lappen 
gehangen aan een eik naast de ruïne. 

En natuurlijk zaten er Scouts in de ruïne naast de koortsboom met de doeken erin. 



 

Nog een stuk door het bos met Camino achtige taferelen, pelgrims voor mij, op dit moment mis ik er nog 
drie want we liepen vaak met zijn zessen. 

 

Na het bos komen we in een vlak gebied met smalle asfaltwegen. Onderweg een recent gebouwde 
Mariakapel. Geschonken door iemand die dat er voor over had. Daar zaten we zelfs weer met zes 
pelgrims. De twee vrouwen die ik gisteren ook had ontmoet hebben wel een bijzonder verhaal. Toen ik 
zaterdag van het Station in Nijmegen naar de markt liep was er net voor de markt veel tumult. Er lag 
iemand op de stoep (aan de andere zijde waar ik liep) en er stonden 4 ambulances en veel politiewagens. 
Lees ik op de Facebook pagina van de groep van de WoW dat iemand de twee vrouwen in het rood 
bedankt en dat het goed gaat met haar man. Ineens hoor ik van die twee vrouwen dat zij die man als 
eerste gereanimeerd hadden totdat de ambulance kwam. Toen viel voor mij het kwartje, zij waren die twee 
vrouwen en ze wisten niet hoe het afgelopen was. Ook direct kijkend op Facebook en een bericht aan de 
vrouw van de man gestuurd dat zij de vrouwen in het rood waren en dat het goed was te horen dat het 
met de patiënt goed gaat. Ze raakten er helemaal emotioneel van. 

Ik heb op het bankje met kleinzoon Sebastiaan zitten FaceTimen, sinds afgelopen zaterdag is hij besmet 
met het Coronavirus. Volgens de GGD kan hij pas vanaf zaterdag mensen besmet hebben, blijkt uit het 
contactonderzoek. Een en al triest voor hem en het gezin, Sebastiaan niet naar zijn Scoutingkamp, 
Susanne mijn kleindochter opgehaald van een Scoutingkamp en ook naar huis. Gelukkig blijken de 
anderen allemaal niet besmet te zijn, maar wel quarantaine en de komende vakantie??? 

Bij de kapel hebben we dan ook heel veel kaarsjes aangestoken, voor alle ellende om ons heen. 

   



Daarna weer verder door het zonnige gebied tussen de weilanden richting Molenhoek en de Maas. Bij 
Molenhoek kregen we de eerste blokkade die we overwonnen hebben, het pad stond gedeeltelijk onder 
water van kwelwater. Maar er was goed net langs te lopen en grote stukken waren droog. 

 

Maar dan kom je op de dijk en gaat de route verder door de uiterwaarden naar de brug van Grave, maar 
dat kon niet en moesten we de dijk aanhouden, ca. 2 km korter dan de oorspronkelijke route. Maar de 
kreet is onderweg, de handen omhoog en roepen "loslaten" en weer verder. Hieronder het beeld van het 
stuk waar we door moesten. Voor de boeren, tarwe, mais en aardappelen velden onder water. Die oogst 
kan de prullenbak in.  

 

De Brug bij Grave over de Maas is in groot onderhoud, nu onder de brug ook even niet want het water 
stoomt met hoge snelheid door de Maas. Het water is al wel weer aan het zakken. 

   

Door de kortere route was ik al tegen drieën in Grave, lekker geluncht weer andere pelgrims ontmoet en 
de oude kern van Grave bekeken met de Elisabeth kerk. Wat rond gehuppeld en om vier uur richting mijn 
overnachtingsplek bij Vrienden op de Fiets. 



 

Nu te gast bij Joop en Wilma. Ik werd in de tuin ontvangen met koffie en Joop is een fervent Vierdaagse 
loper, al 32 keer. We hadden dus wel wat bij te praten erg gezellig. Wilma heeft mij mijn kamer en de 
badkamer getoond ziet er allemaal perfect uit., zoals ik in het begin al schreef zit ik nu bij hun in de tuin. 
Op bed heeft Wilma spciaalvoor Walk of Wisdom lopers een gedicht gelegd met een persoonlijk noot. Zij 
hebben hier vaak WoW lopers. 

 

Morgen gaat de tocht naar Leur, net voorbij Wijchen. 

Dag 5, Grave naar Wijchen, 21 juli 2021 



Na een lekker ontbijt bij Joop en Wilma vertrokken richting Wijchen, bij de Vierdaagse is het vandaag ook 
de dag van Wijchen maar daar merk je nu natuurlijk niets van. Ik zit ca. 1 km van de route en moet eerst 
naar het oude centrum van Grave. Nog even vanaf een oude vesting een foto genomen met zicht op het 
arsenaal. 

 

Dan richting Velp, ja er ligt ook een Velp bij Grave. Het enige wat daar is, is een klooster. Het 
Emmausklooster is het oudste Kapucijnenklooster in Nederland (1645) en is vernoemd naar de Bijbelse 
plaats Emmaus. Het is prachtig bewaard gebleven, zowel van buiten als van binnen. zij hebben 12 kamers 
voor pelgrims om te overnachten, maar helaas was dit volgeboekt. Er zijn 1 en 2 persoons kamers en er 
wordt een 3 gangen maaltijd voor je gemaakt. Jammer dat dit nu niet lukte maar ik heb nog een kans met 
het Kloosterpad dan ligt dit klooster ook in de route. Maar ik heb niets te klagen over mijn slaapplek in 
Grave, die was zeker perfect. Je loopt naar de rand van Grave en dan zie je het klooster van de 
Kapucijnen al in de verte liggen. 

     

Verder ga je door de polder Keent, gisteren gaf Joop nog aan dat dat niet kan vanwege het hoge water 
maar dat lukt vandaag weer, het water was vannacht voldoende gezakt. Keent, een verzameling tussen de 
dijken gelegen boerderijen en woonhuizen, is met 72 inwoners de kleinste kern van de gemeente Oss. 
DLG (Dienst Landelijk Gebied) en Rijkswaterstaat hebben begin jaren 2000 de handen ineengeslagen om 
in de Keentse uiterwaard een natuurgebied te realiseren waarbij ook de Maas meer ruimte kreeg. Ja en bij 
hoog water is die ruimte nodig en is het gehucht Keent een eilandje. De weg waar ik liep heeft minimaal 
met 1 meter water gestaan, dat kun je zien aan hekjes etc, 



      

In Keent zit een terras atelier dat Keent heet, ook dat was vandaag weer open voor koffie, thee en fris. 
Hier alweer de eerste Walk of Wisdom lopers gezien en vandaag veel fietsers hier. Koffie met een glaasje 
verse jus d'orange smaakten goed. Rond mijn rugzak liep een kitten te spelen met de atributen op mijn 
rugzak. 

 

Als je de polder uit bent is het even afzien een kang stuk over de dijk naar Ravenstein. Eerst kom je bij 
Neerloon, gemeente Oss, waar ik mijn ringetje kon vonden voor die gemeente. Aangezien Neerloon direct 
aan de Maas ligt, is deze rivier van groot belang geweest voor de geschiedenis van het dorp. Neerloon is 
een van de drie plaatsen in Noord-Brabant waar vroeger een doorwaadbare plaats in de rivier lag. De 
Romeinen maakten al gebruik van deze doorwaadbare plaats. En de Heer waakt over Neerloon met zijn 
rug naar de Maas. Je ziet de afzettingshekken nog staan. Neerloon is buiten het kwelwater om droog 
gebleven. Hier ook weer op een bankje twee bekende pelgrims ontmoet. 

     

Voor je zie de snelweg A50 over de Maas gaan, net voor Ravenstein. De route gaat via het voetveer naar 
Niftrik, maar helaas die aanlegsteiger is nog niet te bereiken, dan terug naar de snelweg de trap op en via 
het fietspad langs de snelweg de Maas over. Het water is behoorlijk gezakt maar je wil niet weten wat er 
aan rommel mee stroomt. Met het oversteken van de Maas ben ik in Niftrik, de gemeente Wijchen. Ook 
hier een stuk over de dijk maar gelukkig was er een bar restaurant voor drinken en lunch. Hier weer een 



verzameling van bekende pelgrims. Ik zat bij de ingang van het terras en kon iedereen begroeten. Weer 
erg gezellig.  

Een stuk verder liep ik ineens met twee pelgrims die ik niet eerder had gezien, en zowaar een man erbij. Ik 
heb het gevoel dat deze tocht voornamelijk door vrouwen wordt gelopen, bij de inwijding ceremonie 
zaterdag waren alleen maar vrouwen. Het zij zo. We kwamen wel langs 3 tevreden beesten, varkens in 
het vrije veld. Deze hebben tot de slacht een mooi leven. 

 

Inmiddels ben ik in Leur waar mijn overnachtingsplek is, ca. 1 km voorbij Wijchen maar wel aan de route. 

In het hart van het Land van Maas en Waal ligt de Heerlijkheid Leur, een landgoed dat al sinds 1748 in 
particulier bezit is. Langs de zwierige landwegen staan oude lindebomen, de weilanden staan vol kruiden 
en klaver en in de bossen hoor je de specht en de koekoek. Iemand schreef ooit eens: “De wereld heeft er 
zijn pas vertraagd …. “. Deze oase van rust en gemoedelijkheid is een prachtige plek om te wandelen, te 
genieten van de oude bomen langs de lanen en monumentale gebouwen. 

Historie 

In de Vroege Middeleeuwen slaagden enkele adellijke grondbezitters erin om steeds meer politieke, 
economische en juridische macht te verwerven. Ze noemden zich ‘heer’ en hun gebied heette daarom 
‘heerlijkheid’. De heer woonde in een kasteel, van waaruit hij zijn gebied bestuurde en beschermde. 

Heerlijke rechten 

Zo’n heerlijkheid bestond vooral uit een hoeveelheid rechten, zoals het recht om orde te handhaven, 
rechtspraak toe te passen en belasting te innen. Ook het jachtrecht, visrecht en molenrecht hoorden 
daarbij. Vaak waren de heren alleen verantwoording verschuldigd aan de koning of de keizer, dus niet aan 
een hertog of graaf. 

Leur 

Het Land van Maas en Waal telde verschillende van dit soort heerlijkheden. Als een van de weinige heeft 
Leur haar karakter als landgoed kunnen bewaren. Leur hoorde in de Middeleeuwen tot het aartsbisdom 
Keulen. In 1311 kwam Leur in het bezit van Cisterciënzer monniken, die de woeste grond ontgonnen en 
het geschikt maakte voor de landbouw. Eind 18e eeuw is een landgoed aangelegd met park in 
romantische landschapsstijl. Opvallend zijn de grote, statige lanen met prachtige eiken en beuken. 

De foto's van deze heerlijkheid maak ik morgen, dan loop ik langs het kerkje en het landhuis. Er is één 
overnachtingsplek in Leur en die heb ik. Om de hoek is zelfs ook nog een restaurant waar ik straks kan 
eten. Morgen loop ik naar Afferden, mijn laatste overnachtingsplek van deze week. Afferden ligt aan de 
Waal. Met het Pieterpad ga je bij Afferden met de pont de Waal over. Maar ik blijf aan de zuidkant van de 
Waal. 

Dag 6, Wijchen naar Afferden, 22 juli 2021



Het is niet de dag naar Afferden geworden maar naar Deest, een paar km verder. In Afferden 
keek ik op mijn routeplanner waar de B&B zat, dat was ca. 45 km verder. Ja, je hebt een 
Afferden aan de Maas en aan de Waal. En die aan de Maas had ik gereserveerd en niet aan 
de Waal. Maar gelukkig heb ik op de route een mooie overnachting gevonden. Een oude 
boerderij met 4 B&B kamers en groepsaccomodatie. Er was gelukkig een plek voor mij. 
 
Vandaag gestart in Leur, zoals ik gisteren al aangaf "de Heerlijkheid Leur". De foto's daarvan 
zou ik vandaag plaatsen om dat het woonhuis van de Heerlijkheid iets verder op de route is. 
Bij vertrek heb ik eerst een foto gemaakt van de plek waar ik gisteren perfect gegeten heb. 
20 huizen in Leur maar een top en druk en gezellig restaurant met lekker en betaalbaar 
eten. Mijn B&B ligt pal achter het huis met de gele stenen.

Het gehucht Leur kent alleen maar mooie boerderijen die nagenoeg allemaal zijn 
omgebouwd tot mooie woningen. Verder is er een kerk met kerkhof en natuurlijk het huis 
van de eigenaar van de heerlijkheid. Bij Beesd ligt ook een Heerlijkheid, Mariënwaerdt. De 
baron en barones zijn regelmatig op televisie geweest.

    

Tot Afferden gaat de route door redelijk bebost gebied. Eerst loop je naar Hernen en kom je 
bij de molen Hernen. Daarna gaat de route door de Hernensche bossen. Ook weer met een 
grote ven.

Na het bos, Hernen door, en kom je bij een mooi middeleeuws kasteel, kasteel Hernen.



Kasteel Hernen is een Nederlands kasteel uit de 14e eeuw.Kasteel Hernen ligt in het zuiden van 
Gelderland, in het dorp Hernen (gemeente Wijchen), in het uiterste westen van het Rijk van Nijmegen. Het 
is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan, en bestond toen slechts uit een woontoren (donjon). Later is het 
herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats steeds meer werd volgebouwd. De woontoren 
is in de 18e eeuw ingestort.Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook nooit belegerd. 
Mede daardoor is er weinig aan verbouwd, en is het goed bewaard gebleven. Het beschikt als enige 
kasteel in Nederland over overdekte weergangen.In 1883 werd het gekocht door de familie Den Tex. Een 
dochter schonk het kasteel in april 1940 aan de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen die speciaal 
hiervoor werd opgericht.

Hieronder de voor en achterkant van het middeleeuwse kasteel.

   

 

Nu over prachtige paden langs watertjes over bruggetjes naar Bergharen. Inmiddels is het al lang 
koffietijd, even van de route af, maar het café was gesloten. Gelukkig lag daarnaast een forellen visvijver 
waar je koffie kon kopen ( ook gerookte forel!) toch gelukt. Wat verder op de route was ook een koffiestop, 
bij een B&B stond een biljet dat er koffie en thee was voor pelgrims in de berghut. Die natuurlijk even 
opgezocht. Vanuit de berghut een prachtig uitzicht. Koffie en thee kon je zelf zetten. Een bankje voor de 
hut en relaxen. Even een stukje omhoog lopen maar dan krijg je ook wat.

      



Bijzonder is ook dat je een keer door een korenveld moet. Er is precies een paadje, door de boer 
opengehouden, voor de wandelaars.

Het stuk naar Afferden (aan de Waal) is een saai stukje lopen, op een wat brede asfaltweg rechtdoor. Toen 
ik Afferden inliep had ik totaal geen herkenning van wat ik van Afferden nog in mijn geheugen had, een 
gezellig dorpsstraatje dat er niet was. Ik begon al te twijfelen, gaat dit wel goed. Toen ook bleek dat dit een 
andere Afferden was, direct actie ondernomen, de B&B in Afferden aan de Waal geannuleerd en direct 
met een keer bellen een mooie plek in Deest. Wel even een kleine pauze genomen in Afferden met een 
broodje kroket. Daarna de Waal dijk op en een paar km verder naar Deest. Heel veel fietsers op de dijk en 
net voor Deest naar weer even een waterpauze genomen met zicht op de uiterwaarden en de Waal. Daar 
met locals zitten kletsen. Hun idee was dat niemand elkaar onderweg goedendag zegt. En volgens hen 
met name Limburgers. Toch maar wel even aangegeven dat waar ik ook loop iedere wandelaar en fietser 
je goedendag zegt. Dat viel ze dan toch mee. Misschien moeten zij zelf beter hun best doen. De Waal is 
nog wel breed en er staat nog volop water in de uiterwaarden. Het scheepvaartverkeer dendert weer over 
de Waal. Iedereen die je hier spreekt heeft het over de evacuatie in 1995, dat is een heftige ervaring bij 
ieder en roept nu weer herinneringen op.

     

Nog even een stukje doorlopen naar de B&B en tijd voor de douche. Daarna een Radler uit de koelkast en 
mijn blog maken op het erf. Ontbijten morgen om 8 uur omdat ik op tijd in Nijmegen wil zijn. De 
Stevenskerk moet nog open zijn, om 17:00 uur gaat die weer dicht. Maar dat moet wel lukken. Doordat ik 
nu in Deest zit ben ik al wat dichter bij Nijmegen het is morgen nog ca 22 km lopen. Daarna met de trein 
weer naar huis. Nog van twee gemeentes de ringetjes veroveren dan heb ik ze van alle 11 gemeenten 
waar ik door ben gelopen.



Dag 7, Afferden naar Nijmegen, 23 juli 2021

De laatste dag op de Walk of Wisdom, vandaag vanaf Deest naar Nijmegen. Goed geslapen en een lekker 
ontbijt met een gesprek met de eigenaar. Hij was voorheen veeboer, op veel van zijn land is een 
zandwinning gekomen dat nu een grote waterplas is. Is toen de recreatiekant opgegaan door B&B en 
groepsaccomodatie aan te bieden. Dat loopt goed. Inmiddels zit zijn zoon ook in het bedrijf, bieden nu ook 
veel activiteiten voor bedrijven aan. Het loopt allemaal goed, zijn zoon zou nimmer boer zijn geworden gaf 
hij aan. Tegenover de Uiversnest staan een vreemd soort planten, ik vroeg hem wat dat voor planten zijn. 
Hij vertelde dat iedereen dat vraagt, het zijn geen planten maar bomen, ze worden 16 meter hoog en zijn 
voor hout productie. De naam van de boom is Anna Pawlowna, wel van de naam gehoord maar nooit dat 
dit ook een boomsoort is. In de winter vallen de bladeren eraf en zie je alleen een stam.

Ik moet weer een stukje lopen naar de route, terugkijkend naar het Uivernest net over de zonnebloemen 
heen geeft dat een mooi plaatje.



De tocht kenmerkt zich vandaag met de Waal en de dijk. Vanaf Deest is het volledig over de dijk lopen 
naar Nijmegen. Gelukkig ging een stuk door de uiterwaard over een asfaltweggetje dat weer droog was. 
Het weggetje heet ook uiterwaard. Ook hier wordt zand gewonnen om ruimte voor de Waal te maken.

Een aardig stukje doorlopend met rechts achter de dijk het plaatsje Winsen, loop je naar de brug van Ewijk 
waar de snelweg A50 overheen gaat. Als je met de auto over de brug rijdt heb je geen weet hoe immens 
de constructie is, de helft van de brug is van 1976 en de andere helft van 2013.

Nog geen koffie gehad maar ca 2 km verder is de Dijkschuur, normaal alleen in het weekend open maar 
ook vandaag vanwege de Alternatieve Vierdaagse. Gisteren heb ik alle bekende pelgrims gemist maar 
hier zat een bekende koffie te drinken. Het is Fransje en ze was zo blij mij te zien omdat ze gisteren ook 
niemand ontmoet had. Deze schuur is bij Beuningen. Wij besloten verder samen door te lopen mits dat het 
de ander zou storen in snelheid van lopen. Maar het is gelukt we hebben samen de laatste 9 km gelopen. 
In de verte komen de contouren van Nijmegen in zicht.



Maar eerst nog verder over de dijk richting Weurt. Een plaatje net voor de sluis van het Maas-Waal kanaal 
waar je met de Vierdaagse ook over loopt. Maar nu ging de tocht door Weurt heen en wat je dan ziet? Je 
bent een verzamelaar of niet. Prachtig lelijk.

Na Weurt de sluis over en dan weer naar Nijmegen over een totaal andere route. Na de sluis ging de route 
het grasland in wat zeker 1 meter hoog staat. Je loopt helemaal om de kolencentrale van Nijmegen, 
gelukkig buiten werking, en dit grote bouwwerk wordt nu gesloopt, een proces van jaren heb ik begrepen.

Na de centrale gaat de route richting de nieuwste Waalbrug, ook wel Stadsbrug of Oversteek genoemd. 
Op deze brug is ieder jaar de herdenkingsbijeenkomst van de oversteek met Market Garden. Die 
herdenking is altijd op de maandag van de Vierdaagse week. Deze week ook met burgemeester Bruls, 
veteranen en de Vierdaagse organisatie.

Op 20 september kreeg het 3rd Battalion van het 504th Parachute Infantery Regiment van majoor Julian 
Cook opdracht de Waal over te steken en de spoorbrug via de noordzijde te veroveren. Met veel te lichte 
boten van het Britse XXX Corps gingen ze de Waal over. Het werd een gevecht van man tegen man. Van 
de 26 bootjes die vanaf de zuidoever vertrokken, kwamen er volgens ooggetuigen maar dertien aan de 
overkant aan. De rest was tijdens de overtocht gezonken of de aan boord aanwezige genisten waren 



gedood. De soldaten die wel de andere kant van de Waaloever wisten te bereiken, vochten zich met 
getrokken bajonetten naar de verkeersbrug. Twee uur na hun overtocht hadden de para's de spoorbrug in 
handen en leden de Duitse soldaten flinke verliezen. Nog eens twee uur later hadden ze de noordzijde 
van de verkeersbrug ingenomen. Toen rolden de eerste tanks van de Grenadier Guards de Waalbrug over. 
De operatie zelf lukte: de beide bruggen bij Nijmegen werden veroverd.... maar Arnhem kon niet worden 
bereikt. Het was een brug te ver.

Hieronde de brug de Oversteek.

Ja, wij gaan de Waal weer over naar het nieuwe eiland in de Waal. Ook hier is ruimte voor de Waal 
gemaakt, aan de bovenzijde is de spiegelwaal en onder de echte Waal. Links zie je de brug de Oversteek 
die we net zijn overgegaan, in het midden de spoorbrug waar tegenwoordig een fiets en wandelbrug 
aanhangt, deze uitbreiding heet hier de Snelbinder. Rechts zie je de oude bekende boog brug de 
Waalbrug. Onze route gaat over het eiland naar de Snelbinder. Rechts zie je wat huisjes staan, vroeger 
ging daar de Vierdaagse langs naar de Waalbrug. Nu kan dat niet meer omdat er water is.

De toren van de Stevenskerk is nu goed in zicht, daar moeten we heen. We komen op de Waalkade met 
het mooie labyrint. Fransje wilde het uitproberen maar heeft het maar niet afgemaakt. 

            

Iets verder de kade af richting de Stevenskerk. We zijn gestart bij Marike van Nijmegen maar eindigen 
voor de kerk bij de duivel Moen. Moen de duivel, vermomd als mens, die Marieke van Nimwegen verleid 
heeft om met hem mee te gaan naar Antwerpen met alle gevolgen van dien ( lees dag 1)



En dan de afsluiting van de tocht, je afmelden in de Stevenskerk. Uit het Kerkelijk Archief wordt door de 
koster eenkistje gehaald. In dat kistje zit het laatste ringetje van de gemeente Nijmegen en de stempel 
voor op je pelgrimscertificaat. Hij neemt er de tijd voor en schrijft je ook in het pelgrimsregister met 
pelgrims die de tocht hebben voltooid.

               

 

 

Fransje heeft van mij nog even een foto gemaakt in de kerk naast het grote logo van de Walk of Wisdom.

Afscheid genomen van Fransje en via een terrasje naar het station. Met trein in tram weer naar huis. De 
Walk of Wisdom is voltooid. Waren 7 wereldse dag wat betreft het weer,  veel ontmoetingen en leuke 
gesprekken. De volgende tocht is nog onduidelijk, mijn wens om het najaar nog 3 weken in Italië verder 
naar Rome te lopen verwacht ik nog niet te kunnen uitvoeren, gezien de ontwikkelingen met Corona. 
Misschien dan toch het Kloosterpad? 350 km. Ik zal het zien. Thuis aangekomen staan zelfs de 
Vierdaagse gladiolen in de vaas met dank aan Adie. De dikke kus was voor ons van Sebastiaan na 12 jaar 
donderdagse oppas.



 

Dank voor het meelezen en de leuke reacties, allemaal een kus.
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