
uitgeverij
Gegarandeerd
Onregelmatig

sedert 1990

in de voetsporen van jacobus craandijk
In de zomer van 2014 schrijft Flip van Doorn voor dagblad Trouw een achtdelig feuilleton over zijn 
verre oudoom, wandelpionier Jacobus Craandijk. Bij elke aflevering verschijnt een wandelroute in de 
voetsporen van Craandijk. Kijk voor een overzicht en meer informatie op www.jacobuscraandijk.nl

Meer wandelen met Craandijk? Je kunt nu intekenen op de wandelgids Een’ kloeken Dagmarsch.
In het voorjaar van 2015 verschijnt bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig deze gids 

van Flip van Doorn, met elf nieuwe wandelingen in de voetsporen van de wandelpionier: 
www.jacobuscraandijk.nl > voorinteekening

Deze route is tot stand gekomen in samenwerking met Hanwag outdoorschoenen. 

start: Dorpsplein Groesbeek
afstand: 16,8 km
eindpunt: Dorpsplein Groesbeek
ov-informatie: Van de bushalte op het Dorps-
plein in Groesbeek rijden rechtstreekse bussen 
naar station Nijmegen. 
horeca: In Groesbeek, Café Merlijn in Grafwe-
gen, en in Plasmolen. 

I.  Wandel van het Dorpsplein in Groesbeek 
ra de Dorpsstraat in, later Pannenstraat. Op de 
rotonde bij de Zuidermolen rd, Herwendaal-
seweg. Direct na het tankstation La Drulseweg 
(fietspad). Na 250 m (kruising Van de Veldeweg) 
ra, overst. en rd Nijerf, volgen. Kruising rd 
Ashorst, volgen. 

II.  Ga aan de Ashorst, even voorbij huisnr. 
24 ter hoogte van de kleine stuw ra langs de 
slagboom, natuurgebied De Bruuk in. Neem bij 
het informatiebord meteen het eerste pad La, 
dat eerst nog even parallel aan de verharde weg 
loopt. Buig na ca. 50 m. ra met het pad mee De 
Bruuk in, volgen. Einde bij bankje ra, pad vol-
gen. Uitlopen tot verharde weg, hier ra, Bruuk. 
1e La (fietspad) ri. Heiland 8-9, volgen, Brede-
weg overst. Einde La Grafwegen, na 100 m. LI 
aanh ri. Grafwegen 26, volgen langs slagboom 
(grens), later Grafwegener Strasse. 

III.  Tegenover Boscafé Merlijn ra bos in, 
pad re langs infobord, volgen. Na ca. 200 m. 
1e pad La, kruising rd, door klaphek en om-
hoog. Na 75 m. schuin re aanh, blijven stijgen 
naar uitkijktoren. Langs toren re aanh, brede 
pad volgen tot kruising met bankje en paaltje 
‘66 m.’ Hier ra, afdalen, re aanh. Beneden bij 
het kruispunt rd het smalle paadje op naar de 
Neutraleweg. Neutraleweg overst, rd Sint-Jans-
berg, volgen.

IV.  Bij het uitzichtspunt La, afdalen, blauwe pa 
altjes volgen langs de drie vijvers. Na der-
de vijver ra, pad langs waterloopje (Bos-
weg langs Sint-Jansberg), blauwe paaltjes. Bij 
kruispunt paden Helweg overst, rd Bosweg 
langs Sint-Jansberg blijven volgen (witte paal-
tjes). In Plasmolen bij Plasmolense Hof ra, 
Sint-Maartensweg langs Bovenste Plasmolen 
(bruine paaltjes). Bruine paaltjes volgen, eerst 
re helling op, daarna La onverhard pad. Gedu-
rende ca 1,5 km. bruine paaltjes blijven volgen, 
het laatste deel langs de bosrand (Apostelweg). 

5.  Apostelweg rd blijven volgen (op het punt 
waar de bruine route rechts het bos in ver-
dwijnt), vanaf hier wit-rode markering Pieter-
pad. Einde Apostelweg La Zevendalsebaan, 1e 
pad ra, volgen. Na 650 m. La, 1e pad ra, 1e 
pad La en 1e pad ra, bospad naar Groes-
beek, volgen. Einde La Knapheideweg. Einde 
ra Mooksebaan, eerste weg La Houtlaan, vol-
gen. Na spoorwegovergang pad ra tot dorps-
straat en daar ra naar Dorpsplein. 
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wandeling 8 - groesbeek 


