
Wandeling Beek/Ubbergen
Start bij Sous les Eglises Rijkstraatweg 124 Beek bij Nijmegen

Over de Rijksstraatweg in de richting van het centrum van Beek
langs het protestantse kerkje Bartholomeus en het kerkhof,
het water met het beeld van het Wasvrouwtje

Na het beeld van het Wasvrouwtje rechtsaf de Kerkberg op omhoog
Rechtsaf de Geest op, de Geest volgen en aan het eind van de Geest wandelpad links
aanhouden het Kastanjedal in. In het dal staan prachtige Tamme Kastanjebomen.

In het Kastanjedal op het wandelpad rechtsaf de trap af en daarna weer een trap op en
bovenaan de tweede trap staat links de Kabouterboom, een holle Tamme Kastanjeboom en
naar men zegt de oudste boom van Nederland.
Daar kunnen we even naar toe lopen om te kijken. Terug naar de trap en rechtsaf de
Ravenberg oplopen; rechts staat het witte huis ‘De Ravenberg’ (genoemd naar een familie
die in Beek woonde)
Op de Ravenberg (met mooie huizen en prachtige doorkijkjes richting Ooijpolder)
linksaf wandelpad met het bordje Heerlijkheid Beek inlopen (dat bordje is door de begroeiing
niet  goed te zien maar ligt tegenover het pand met het huisnummer 38)

Wandelpad (met paaltjes roodgroen/geel) rechts aanhouden en blijven volgen; trappen af,
linksaf nog meer trappen af en onderaan de laatste trap linksaf slaan.
dan eerste pad rechtsaf (bovenaan dat pad prachtig uitzicht over de Ooij)

Bij het open veld met bankjes rechtsaf het pad tussen de bosrand en het weiland volgen.
De weilanden worden de Elyzeese velden genoemd. Frank Boeijen schreef daar in 1978 een
lied over: https://m.youtube.com/watch?v=wSznDuWkBS0

Bij het bankje linksaf omhoog en het pad blijven volgen tot het witte huis aan de Natte Beek
en voor het witte huis rechtsaf via de Natte Beek naar de Rijksstraatweg

Tot hier is de route ongeveer 2,5 km
Als er mensen bij zijn die niet willen/kunnen  klimmen en dalen die kunnen rechtstreeks
vanuit Sous les Eglises over de Rijkstraatweg naar dit punt komen en aanhaken: de ingang va
de Natte Beek ligt tegenover het huisnummer 67 aan de Rijksstraatweg. Andersom degene
die niet meerder willen lopen die kunnen rechtsaf slaan en rechtstreeks (ongeveer 1 km) over
de Rijksstraatweg naar Sous les Eglises lopen.

https://m.youtube.com/watch?v=wSznDuWkBS0


Onderaan de Natte Beek de Rijksstraatweg voorzichtig oversteken en linksaf en aan de
rechterkant van de weg over de stoep lopen richting Kasteelselaan
Rechtsaf slaan de Kasteelselaan inlopen.
Direct links loopt een weggetje naar het bos rondom Notre Dame en links van de weg kun je
goed zien hoe het water door de stuwwal kan sijpelen: de bronnen/sprengen zijn het
bekijken waard. De route kan uitgebreid worden door een rondje van ongeveer 1 a 1,5 km
door het bos bij de Notre Dame te lopen.

De Kasteelselaan rechtdoor uitlopen over terrein van de Klispoel, de Kasteelselaan gaat over
in een onverharde weg door de kwekerij, aan het einde van die weg rechtsaf slaan,
Links liggen de waterbakken met waterkers en rechts velden allerlei soorten jonge blad sla
Je hebt hier een prachtig uitzicht over de heuvelrug en met daarin de Refter
Bij de picknicktafel het Boerenlandpad oplopen.
*als het te nat/blubberig is kun je bij de picknicktafel ook rechtdoor lopen naar de
Rijkstraatweg

Aan het eind van het boerenlandpad rechtsaf de PC Hooftstraat in
Op het eind linksaf de Rijksstraatweg op
Bij de kruising met de Verbindingsweg staat links een oorlogsmonument.
Rechts een waterrad en nog een ander beeld van een wasvrouwtje.
Doorlopen op de Rijkstraatweg naar Sous les Eglises
Tot hier is de route ongeveer 5 km zonder het ommetje bij de Notre Dame.



Algemene informatie

Het dorp Beek ligt tussen de stuwwal de Nederrijnse Heuvelrug van het Rijk van Nijmegen en

de Ooijpolder. Door de overvloed aan helder water uit de bronnen die ontspringen aan de stuwwal is

Beek van de 19e tot ver in de 20e eeuw een dorp van wasserijen geweest voor de rijke burgers van

Nijmegen. Er zijn nog veel beekjes/stroompjes, voormalige   wasboerderijtjes en spoelputten.

Vrouwen deden het zware werk namelijk de was in de spoelputten. Er zijn verschillende standbeelden

‘Wasvrouwtjes’. Eén staat aan de Rijkstraatweg voor ’t Spijker en de ander staat aan de Rijkstraatweg

bij het waterrad.

Achter hotel ’t Spijker (richting de supermarkt) staat een groot bronzen beeld van een paard met een

kar ‘De Beekse waskar’.

Op dezelfde hoogte van ‘t Spijker bovenaan de heuvelrug in Berg en Dal stond ook een hotel en dat

heette ‘de Hamer’. Op de plek staat nu een appartementencomplex dat ook ‘de Hamer’ heet.

Tot 1910 stond er op de plek van ’t Spijker een watermolen. De molen was in gebruik tot 1910 eerst

als korenmalen en daarna als looimolen. De molen werd aangedreven door het water uit de

Elzenbeek. Na 1910 werden de molenvijvers gebruikt als natuurzwembad en een forellenkwekerij.

Bartholomeuskerken Het kleine kerkje is het Bartholomeuskerkje gebouwd omstreeks 1286 van

oorsprong een katholieke kerk. Vier maal per jaar is er een mis, maar de kerk is ook in gebruik voor

huwelijken, lezingen en exposities.

De grote kerk is de Grote Bartholomeuskerk is gebouwd in 1833 en in 1892 vergroot. In de oorlog is

de kerk zwaar beschadigd en in 1952 is het herstel/restauratie gestart. De achter/naast de kerk

gelegen pastorie is volledig herbouwd. http://www.hbartholomaeus.nl/

Tamme kastanje: boomsoort komt oorspronkelijk uit het Middellandse zeegebied en men denkt dat

de Romeinen de zaden mee naar Noord-Europa hebben gebracht. De kabouterboom is ook een

tamme kastanjeboom van naar schatting 450 jaar oud. Hij was jarenlang de dikste één-stammige

boom in Nederland; de omvang van de stam is 8 meter 33. Nu is reuzensequoia in Brummen met een

omvang van 8 meter 60 de dikste boom van Nederland.  De kabouterboom is een holle boom en in

2005 is er door kinderen in de holle ruimte een vuurtje gestookt.

De Refter is onderdeel van een voormalig klooster en meisjespensionaat/school van de Franse

zusters ‘Notre dame des Anges’. Het is gebouwd in 1910. De Refter is begin jaren 80 verbouwd tot

een woon- en werkplek.  Onderaan de stuwwal staat nog steeds een school: ‘de Notre Dame’ een

uitsluitend HAVO. De school was lang gevestigd in noodgebouwen maar in 2009 is er een nieuw pand

geplaatst met een park met een vijver en een moerasachtig gebied eromheen. Er leven bevers in het

gebied.

De Klispoel is de enige waterkerskwekerij in Nederland aldus de Klispoel https://www.klispoel.nl/ Er

worden ook diverse soorten sla gekweekt.

Sous les Eglises vertaling ‘Onder de kerken’ http://www.sousleseglises.nl/
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