Tocht door de Liemers
Zevenaar
Zaterdag 20 oktober 2018
Parkoersbouwer Martien van Diek
Voor de derde keer zijn we te gast bij parcoursbouwer Martien van Diek. Martien
heeft al eerder wandeltochten vanuit Duiven en Didam voor WS78 uitgezet. Beide
voorgaande tochten hadden een hoog moddergehalte. Oorzaak was op beide dagen
veel regen en een hoogwaterperiode bij Duiven. De uiterwaarden stonden toen tot
enkele dagen voor de start onder water. Hopelijk is het nu driemaal scheepsrecht en
kunnen we samen genieten van zonnige en weidse uitzichten in dit voor vele
onbekende, maar o zo mooie Liemers met daarin het Gelders-Eiland.
De Liemers ligt ten oosten van Arnhem en is
omsloten door de rivieren: De Rijn (Pannerdens
kanaal), de IJssel en de Oude IJssel tot aan de
Duitse grens waar rond de stuwwallen van
Montferland de Liemers overgaat in de Achterhoek.
Het
lokaal
gesproken
dialect
is
het
grensoverschrijdende “Kleverlands” wat kenmerken
heeft van het Nederfrankisch en Nedersaskisch
dialectgebied.
De herkomst van de naam 'Liemers' is niet geheel
opgehelderd. Volgens sommigen verwijst hij naar de
Romeinse "limes" (grens). De Limes strekte zich uit
van de Zwarte Zee tot Engeland (Hadrian's Wall).
Volgens anderen heeft de naam betrekking op de
afwatering van het Duivense en Westervoortse
broekland (-mers) via de beek Lee (Ly-) op de Rijn.
De naam komt terug in de periode na Karel de Grote
in een oorkonde van 23 maart 838, waarbij een
zekere graaf Rodgar een aantal goederen, gelegen in
de pago Leomeriche overdraagt aan de kerk van Sint
Maarten in Utrecht.
In Ooy bij zalencentrum Staring begint de wandeldag
met een gemoedelijk stukje wandelen over de
“Heilige Huisjes” en via de “Slenterweg” naar de
Rosandse polder met de eerste kilometers
onverharde struinpaden langs de Oude Rijn. Hopelijk
mogen we via particuliere gronden naar het
Bergsehoofd lopen. Bij het schrijven zijn we nog
bezig met de toestemming. Het Bergsehoofd wordt
op de heenweg en op de terugweg belopen om in de
mooie natuur van het Gelders-Eiland te komen. Bij
het Bergsehoofd lopen we via een brug over de Oude
Rijn het Gelders Eiland op.
Soeppost en Koffiepost is bij familie Jacobs op
camping De Rijnstrangen, waar iedere wandeltocht in
deze regio met open armen ontvangen worden.
De familie Jacobs is gastvrij en geeft graag lokale
tips waar je heen moet voor de mooiste beleving op
het Gelderse Eiland. Het Gelders Eiland lag vroeger
ten zuiden van de Nederrijn (Oude Rijn) in de Betuwe
tot aan het uitgraven van het Pannerdens kanaal.
Vanuit de camping gaat de route over privégrond en
via de Aerdtse wetering naar de Bijland. De Bijland is
ontstaan door zandwinning in het begin van de 20 ste
eeuw. Nu is het een recreatiegebied nabij de
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imposante splitsing van de Rijn in de Waal en
Nederrijn. Bij Tolkamer (nabij Lobith) lopen we op de
Europakade langs de Rijn, die daar behoorlijk breed
is. Vanaf de Europakade is het niet ver naar de
horecarust van de 40 km-route bij sportclub Rijnland.
Vanaf de grote rust zoeken we de Geuzenwaard op.
Daar lopen we een stukje richting Spijk, waar de Rijn
daadwerkelijk Nederland binnenkomt. Dit is jammer
genoeg te ver vanuit onze startlocatie. In de
Geuzewaard lopen paarden en runderen vrij rond.
Houd netjes afstand, als je deze dieren in hun
woongebied tegenkomt.
Vanaf de Geuzewaard gaan we via een randje Lobith
richting Elten in Duitsland. Vlak voor de grens steken
we de doorgaande weg over en lopen de Ossewaard
in voor mooie wandelkilometers langs de Wild (Duitse
benaming voor de Oude Rijn) weer richting Aerdt,
waar de koffie klaar staat op camping Rijnstrangen.
Met de 20 km wandelaars gaat de route vanuit de
camping terug richting Ooy. Over een rustige B-weg
gaat de route richting Pannerden, waar na de
begraafplaats een watergang van waterschap RijnIJssel gevolgd wordt. Aan het eind van het pad staat
Gemaal Oude Rijn waar de horeca voor de 20 km
wandelaars wat extra’s te bieden heeft. We komen nu
weer nabij het Bergsehoofd. Deze keer gaan we er
vanuit dat alle wandelaars door de “Gangen van de
Rijnstrangen” kunnen lopen. Voor Martiens tocht
vanuit Duiven was dit het meest oostelijke punt van
deze route waar toen de dikke laag modder de route
onbegaanbaar gemaakt had. Als we uit het
Bergsehoofd komen, kunnen de wandelaars de route
volgen zoals gepijld. Helaas kunnen we niet over de
trekpont. Vanwege de lage waterstand konden we
niet over de trekpont. Daarom zal de route gepijld
worden over de brug. We missen daarom wel een
mooi paadje.
Vanaf het Bergsehoofd gaan we naar de Oliemolen
(dijk), waarbij de familie Evers de fruitpost is. Het
gebied waar we vanaf de dijk in lopen hoorde bij het
verdronken dorp Leuffen wat in 1799 bij een
dijkdoorbraak verdwenen is. Vanaf de Leuffensedijk
zoeken we het Kandia klompenpad op voor een route
tussen de landerijen richting de finish. Vlak voor Ooy
lopen we via een schelpenpad naar de Finish.

Deelnemersaantallen laatste drie seizoenen
1e
2e
3e
4e
2016 – 2017
291
455
501
296
2017 – 2018
279
401
372
389
2018 – 2019
214
Het totale aantal deelnemers aan WS78tochten t/m de 1e tocht in Nieuwegein
van de 41e serie bedraagt: 159.679

5e
229
262

6e
102
359

7e
346
476

8e
470
705

9e
575
497

10e
743
701

11e
–
489

Gem.
401
448
214

Gedecoreerd in Nieuwegein:
Kees Koelewijn 5.000 km
Van harte gefeliciteerd met deze prestatie!

Vandaag is jarig: Aaf Peters de Rijk
Van harte gefeliciteerd!
Voor de jarigen op andere data kijk op www.ws78.nl

Martien van Diek uit Zevenaar
Heeft het hier goed voor elkaar
Knorretje dik
Is in zijn schik
Met al onze giften
Was getekend Quirinus

In Nieuwegein was Knorretjes buikje gevuld met € 14,90
Alle gulle gevers heel hartelijk bedankt!

Vooruitblik op Baarnse Stulptocht vanuit Baarn
We lopen met parcoursbouwer Ephrem Jacobs door parken, bossen en heidegebieden. Naast de
afwisselende natuur zien we door het vele groen riante huizen, buitenplaatsen en paleizen. Het overgrote deel
van de route gaat over onverharde paden en lanen in de omgeving van Lage Vuursche.
Door het Baarnsche Bos en het Paardenbos lopen we naar de naamgever van deze tocht, het heidegebied De
Stulp. Bij de Kuil van Drakensteyn ligt een horecarust voor de korte afstand.
Over een smal en kronkelig pad door varens lopen we langs het Pluismeer. Na een pad door het vroegere
turfwinningsgebied Nonnenland komen we bij de soeppost.
De deelnemers aan de lange afstand lopen langs Lage Vuursche in de richting van Hilversum. We komen door
natuurgebied De Zuid, het Smithuyserbos en het Cronebos. Bij het Hilversums Wasmeer zijn we terug in De
Zuid. Na een zandkuil zijn we bijna bij de horecarust. Over de paden bij landgoed Eyckenstein en buitenplaats
Roverestein gaan we door een bosgebied naar een laag en van oudsher nat gebied. Na landgoed Vijverhof
lopen we terug naar de grote schuur met de WS78 rustpost.
Samen met de korte afstand lopen we verder langs het hek van kasteel Drakensteyn. Even later zien we door
een hek Klein Drakenstein. Smalle en brede bospaden wisselen elkaar af. We komen in Hooge Vuursche. Aan
de overkant van de spoorlijn lopen we over het terrein van Kasteel Groeneveld met de fruitpost bij Hoeve
Ravenstein. Met een kleine omweg door het laatste bosgebied van vandaag lopen we terug naar Baarn.
Startlocatie: Verenigingsgebouw 'Het Brandpunt', Oude Utrechtseweg 4a, 3742 KN Baarn.
Bereikbaar per trein: NS station Baarn, RD Stationsplein, RD Amalialaan (400 m).
Bereikbaar per auto: A1 bij knooppunt Eemnes afslag Baarn-noord (N221), op rotonde RD naar Soest
(N221), na bebouwde kom bij verkeerslichten LA naar Baarn (Lt. Gen. van Heutszlaan).
Parkeren: In de straten in de buurt van de startlocatie of op het parkeerterrein bij Eethuys De Generaal (is
vlakbij het station).

Van het bestuur
● Bestuur/crew WS78 (m/v): We zijn op zoek naar een 1e en 2e penningmeester. Uw partner, een familielid
of iemand uit uw vriendenkring? Voor meer informatie over een functie kunt u zich melden tijdens een
wandeldag of via de contactpagina op de WS78 website.

Voor meer informatie over WS78 kijk op www.ws78.nl

