
Land van Maas en Waaltocht – zaterdag 12 februari 
2022 

Parkoersbouwers: Eric Dikken 

Start: Café Restaurant Sterrebosch, Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen 

Parkeren: Parkeren kan bij P&R station Wijchen, daarna gepijld naar de start. 

Openbaar Vervoer: Station Wijchen is gelegen aan het spoor tussen Den 
Bosch en Arnhem. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Auto: Wijchen is gelegen aan de snelweg Oss – Nijmegen – Arnhem (A50). Neem afslag Wijchen (A326). 
Neem op de A326 de afslag ri Wijchen en volg de borden WS78. 

Wandeltocht vanuit Wijchen 
Van oorsprong was Wijchen een agrarisch dorpje waar al bewoning bestond in de steentijd. Later 
ontstonden er woonplaatsen van met name rijke Romeinen. Deze periode is dan ook rijkelijk 
vertegenwoordigd in het gevonden materiaal met name op de Molenberg. Waar nu de Oude Molen staat zijn 
Romeinse graven gevonden met daarin vele voorwerpen van glas, metaal en keramiek.  Het is uitgegroeid 
tot een plaats met 36.460 inwoners. Ook wel bekend als de dag van Wijchen (Nijmeegse 4-daagse) 
De route gaat nu eens niet naar de Overasseltse en Haterstevennen, maar naar de noordzijde van Wijchen. 
Dit is bekend terrein voor oudere vierdaagse lopers. We gingen toen nog niet door Beuningen. 

We gaan Wijchen uit langs de Meer. Men spreekt hier over de Meer en niet het meer. 
De Meer is een oude rivierarm, die circa 3000 jaar geleden van de hoofdarm van de Maas werd 
afgesneden. 

Wijchen verlaten we dan (over de Nijmeegse route van 50km tegengesteld) hier wil men Wijchen west 
bouwen met een treinhalte. We passeren de spoorlijn Den Bosch/ Nijmegen en wandelen naar Hernen en 
zien onderweg vergezichten. Tegenover het kasteel Hernen bevindt zich de soep/koffiepost. 

Kasteel Hernen 
Kasteel Hernen is een Nederlands kasteel uit de 14e eeuw en het ligt in het dorp Hernen. Het is 
waarschijnlijk rond 1350 ontstaan en bestond toen slechts uit een woontoren (donjon).   

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 1968 werd onder andere op dit kasteel de televisieserie Floris opgenomen. 

De route gaat langs het kasteel naar Bergharen om daar de Harense Berg te beklimmen en eventueel een 
bezoek aan de Bergkapel te brengen. Net voor Molenhoek gaan we langs een waterplas naar Horsen om 
onze dorst te lessen in dorpshuis ‘de Horst’.  

Molenhoek is ook bekend bij de 4-daagse lopers. Het bijzondere aan dit dorp is dat de provinciegrens 
tussen Limburg en Gelderland door dit dorp loopt. Molenhoek was lange tijd niet meer dan een buurtschap. 
In 1883 werd een spoorwegstation geopend, dat echter in 1940 werd gesloten. Het huidige station heet 
Mook Molenhoek. 

Vanuit Horsen krijgen we weer landelijk vergezichten, ook langs een wijnveld om via waterrijk gebied weer 
bij de koffiepost te komen. 
We gaan door Hernen heen en kruisen dan weer de oude route van de 4-daagse, dan lopen we de tunnel 
onder de A50 door om dan door een vennen-, heide- en bosgebied te gaan bekend als heerlijkheid Leur. 

We lopen door Molenhoek en er is nu een straat waar ook beltmolen Hernen staat.  
De Beltmolen werd in 1745 gebouwd en behoorde oorspronkelijk tot de goederen van Het Kasteel Hernen. 
In 1959 kwam de molen in eigendom van Stichting Vrienden der Gelderse Kasteelen. In 1975 werd de 
molen overgedragen aan Het Geldersch Landschap. We gaan langs de Watertoren van Wijchen, vroeger 
zag je als 50 km loper deze toren de hele dag. Hij dateert uit 1960. In de wijk Woezik is de fruitpost en 
daarna komen we langs het kasteel van Wijchen. 
 
Kasteel van Wijchen 
Het kasteel van Wijchen is een kasteel in het centrum van Wijchen en dateert uit de 14e eeuw. Tot aan de 
17e eeuw was het voornamelijk een verdedigingswerk met een ander uiterlijk dan het huidige kasteel. In 
1535 is het kasteel aan een van de Heren van Bronckhorst verkocht. Zij waren ook eigenaar van het kasteel 



in Batenburg. Om 1609 na de ruzie met Maurits van Nassau om de erfenis van vader Willem van Oranje 
kochten Emilia van Nassau en haar man kasteel Wijchen. Zij bouwden een nieuw kasteel op de oude 
fundamenten. In de jaren dertig ging het kasteel over in handen van de gemeente Wijchen, die het als 
raadhuis in gebruik nam. In de jaren negentig is het kasteel grondig gerestaureerd. Sinds 1996 zijn Museum 
Kasteel Wijchen en de raad- en trouwzalen van de gemeente in het kasteel gehuisvest. 

Na Kasteel van Wijchen gaan we naar Café-Restaurant Sterrenbosch. 

Knorretje bracht 
in Best 30,40 

Euro op. 

 

Cijfers: In Best waren er 229 wandelaars. 
Wilt u meer statistieken bekijken? Kijk dan 

even op onze site onder informatie 

Vorige wandeltocht 
Het is al weer twee maanden geleden dat we de wandeltocht vanuit Best hebben gelopen. Best wel 
spannend. De horeca ging om 17.00 uur dicht en wij moesten voor 16.15 uur binnen zijn. Je gaat er wel wat 
harder door lopen, maar volgens mij is het aardig gelukt. De tocht was een mooie om te lopen, we hebben 
genoten van de mooie natuur. Helaas zijn er daarna twee tochten niet doorgegaan maar de wandeltocht 
vanuit Wijchen kan gelukkig weer doorgaan. Dus op naar de 20 of 40 vanuit Wijchen. 

Volgende wandeltocht 
Schiedam – 26 februari 2022 – Midden Delflandse poldertocht. Margriethal, Nieuwe Damlaan 5, 3119 JP 
Schiedam. 

Openbaar Vervoer: Utrecht C, trein ri Rotterdam Centraal tot halte Rotterdam Alexander. Neem RET Metro 
B ri Hoek van Holland tot station Schiedam Nieuwland. Van daaruit gepijld naar de start. 

Auto: Schiedam is gelegen aan de snelweg Gouda – Hoek van Holland. Neem afslag 10 Schiedam Noord. 
Volg de borden WS78. 

Parkeren Parkeren kan op het parkeerterrein bij de Margriethal. 

Vooruitblik Schiedam 
De route vanuit Schiedam gaat door het gebied van Recreatieschap Midden Delfland. We lopen door het 
Beatrixpark, door buurtschap Windas en langs de Poldervaart. We komen bij de Oost-Abtspolder uit. 
Wandelend over smalle paadjes komen we vanzelf in de Holiërhoekse- en Zouteveensepolder. Via de 
Woudweg gaan we over een boerenpad en de Oostveenscheweg naar het De Zweth. 

We gaan door in buurtschap De Kapel waar de soeppost is. We gaan langs de Vlaardingervaart waar de 20 
en 40 km afstanden splitsen  

We lopen door de Broekpolder, een mooi natuurgebied, langs de Boonervliet, het Bommeer en de 
Foppenplas. Dan gaan we over de Boonervliet en lopen een stukje door de Vlietlanden. Daarna komen we 
uit in de Zuidbuurt. We gaan over een smal paadje achter de huizen langs zoals dat vroeger ook al eens is 
gedaan. Een mooi pad om over te lopen. Daarna gaan we naar de Krabbenplas en lopen over een drijvend 
wandelpad.  

Dan lopen we de Broekpolder in, een mooi gebied om doorheen te wandelen. We gaan langs de 
Vlaardingervaart en samen met de 20 langs de groene rand rond de woonwijk Vlaardingen Holy We gaan 
door de Woudhoek naar het oude dorp Kethel. Het laatste stukje van de route gaat weer langs de 
Poldervaart naar de Margriethal. 

Vrijwilligers gezocht 
Omdat er in de afgelopen 1,5 jaar vrijwilligers zijn afgevallen zijn wij op zoek naar mensen die op 20 of 40 
km op de wandeldag onze wandelaars op de fiets kunnen begeleiden. 

Ook zijn we op zoek naar mensen voor de fruitpost. Altijd een gezellige en dankbare taak. De vrijwilliger 
kan natuurlijk ook een partner zijn die thuis op de bank zit en graag mee gaat en iets om handen te willen 
hebben. We hebben een gezellige groep vrijwilligers die het leuk zal vinden als je ons team wilt versterken. 

Pijnacker en Holten gaan we alsnog organiseren 
We hebben in overleg met de parcoursbouwers besloten om Pijnacker en Holten alsnog in te plannen. 
Pijnacker kunt u lopen op zaterdag 26 maart 2022 en Holten op zaterdag 9 april 2022. Hiermee kunnen we 
alsnog 10 wandeltochten voor de 43ste WS78 serie aanbieden. De voorbereiding hiervoor zijn inmiddels in 
volle gang.  


