
De Neder-Rijn tocht – zaterdag 11 februari 2023 
Parkoersbouwer: Bennie Feije en Els Vermeulen-Evers 

Start: MFC De Omnibus. 
Openbaar Vervoer: Station Arnhem-Zuid ligt aan de spoorlijn Arnhem-Nijmegen. 
Vanaf het station staan er pijlen naar de start. 

Parkeren: Bij het NS-station Arnhem-Zuid en in de omliggende straten. 

Wandeltocht vanuit Arnhem 
Wij starten vandaag bij MFC De Omnibus, Pallas Atheneplein 2, Arnhem, gelegen in de Vinex-wijk 
Schuytgraaf. Deze nieuwe wijk wordt ook wel Arnhem in de Betuwe genoemd. Hier zijn ruim 6750 
woningen gebouwd in 27 karakteristieke buurten met elk een eigen karakter. 

Vanuit De Omnibus lopen wij eerst door de nieuwe buurten waarna we al gauw in het landelijk 
gebied van de Betuwe komen. Dit is een landstreek hoofdzakelijk gelegen in het zuidwesten van de 
provincie Gelderland en staat bekend om boomgaarden met diverse fruitsoorten. In het voorjaar 
vormen deze boomgaarden vanwege hun bloesem een bijzonder kleurrijke attractie.  

Al gauw bereiken wij de Rijndijk en wandelen over klompenpaden de uiterwaarden in. Deze gronden 
liggen tussen de bedding van een rivier (Rijn) en de winterdijk. De primaire functie van een 
uiterwaarde is waterhuishoudkundig. Het is de ruimte die de rivier nodig heeft om tijdelijk 
piekafvoeren aan te kunnen. Al wandelend in de uiterwaarden kunnen wij genieten van de flora en 
fauna, van de kenmerkende knotwilgen en ook van de vergezichten op de Veluwezoom.  

Al gauw bereiken wij Stuw Driel, ook wel “de waterkraan van Nederland” genoemd. Met zijn 
vizierschuiven zorgt Stuw Driel ervoor, dat al het water dat via de Rijn ons land binnen stroomt, 
netjes wordt verdeeld. De regulering van de waterafvoer over de rivier begon al in de jaren ‘50 en ‘60 
van de vorige eeuw toen een grootschalig project werd gestart om de Neder-Rijn en Lek beter 
bevaarbaar te maken. Naast de stuw in Driel bevat de Neder-Rijn en Lek stroomafwaarts nog 2 
stuwen. Deze 3 sluizen vormen samen een complex dat het IJsselmeer moet voorzien van 
voldoende water en een snelle en veilige vaarweg over de Neder-Rijn, Lek en IJssel mogelijk moet 
maken. Na 8700 meter bereiken wij de soeppost. Na de soeppost wandelen we allemaal nog even 
samen op. Als we de brug bij Heteren bereiken splitsen de afstanden en gaan de 20 km lopers over 
de brug naar de overkant.  
De 40 Km wandelaars lopen verder door de Hetersche Waarden naar de veerpont in Randwijk. De 
Hetersche Waarden zijn in ruim 6 jaar omgetoverd tot de nieuwe voortuin van de inwoners van 
Heteren. Je kunt er wandelen, vissen, varen, zwemmen en van de natuur genieten. Via veerpont 
Lexkesveer bereiken we Wageningen waar we de uiterwaarden in lopen. Een natuurgebied met 
kreken, geulen en natuurgrasland met diverse grazers. We nemen het Bergpad en bereiken het 
Belmonte Arboretum op de Wageningse Berg. Hier vind je de grootste rhododendroncollectie van de 
Benelux. Ook verzamelingen van appelbomen, sierkersen, esdoorns, magnolia’s en berken. De 
horecarust is bij het Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg.  

Via landgoed Oranje Nassau’s Oord, waar verpleeghuis Oranje Nassau Oord al meer dan 100 jaar 
liefdevolle verpleegzorg biedt, bereiken we Renkum. Ook in Renkum is een horecagelegenheid. We 
lopen via de uiterwaarden van Renkum richting Doorwerth en gaan onder de A50 door (samenkomst 
met de 20 Km lopers) en bereiken Kasteel Doorwerth. Een gerestaureerd kasteel uit de 13e eeuw, 
heeft historische tentoonstellingen en een schilderachtig terrein. Ook hier is een horecagelegenheid. 
We gaan via Landgoed Duno, waar we weer mogen klimmen en dalen over een pittig wandelpad, 
naar de veerpont bij Driel.  

De koffie- en fruitpost is daarna direct aan de Rijndijk in Driel. Verder wandelend komen wij nog 
langs een oorlogsmonument. Driel is in de 2e wereldoorlog tijdens Operatie Market Garden bevrijd 
door de Polen. Nog jaarlijks in september viert Driel met allerlei herdenkingen deze bevrijding. Dan 
wandelen wij weer via de wijk Schuytgraaf naar De Omnibus waar wij mogen nagenieten van deze 
bijzonder mooie WS’78 tocht. 

Vorige wandeltocht 
In Zoetermeer ontvingen wij 244 wandelaars. Vrijdag hebben we gepijld in een vrij natte omgeving. 
We hebben er twee te natte stukken route uitgehaald omdat het echt niet te doen was om daar 
wandelaars doorheen te laten lopen. De volgende dag bleek de route er iets beter bij te liggen. 



’s Morgens vroeg was de route iets opgevroren, daarna werd het een echt WS-waardige tocht met 
aardig wat onverharde paden waar het baggeren was als vanouds. Aan de start waren er aardig wat 
complimenten voor deze route. 

Volgende wandeltocht 
Osst Brabantse Heidetocht – 25 februari 2023, Postduivenvereniging De Blauwe Duif, 
Landweerstraat Zuid 128b, 5349 AK Oss. Let op: Hier kan alleen contant betaald worden 

Openbaar Vervoer: Station Oss ligt aan de spoorlijn Tilburg - Nijmegen, het station ligt op 1,5 km 
afstand van de startlocatie. Volg daarna de pijlen naar de start. 

Parkeren : Deze startlocatie ligt in een bedrijventerrein. Parkeren op eigen gelegenheid. 

Vooruitblik Oss 
Het grootste deel van de dag lopen we door de Maashorst. De Maashorst is een vrij groot 
natuurgebied dat bosrijk is en er zijn zandvlaktes, heidevelden en vennetjes te vinden. Dit is het 
leefgebied voor Taurossen, Wisenten en Exmoor pony’s. De kans om ze onderweg te zien is vrij 
groot. 

We gaan door Oss naar de Maashorst. We lopen eerst door Herperduin, hier volgen we een deel van 
de huifkarroute. Na de soeppost gaan de 30 en 40 km-lopers via de fietsburg over de Rijksweg en 
lopen we door Maashorst. Vervolgens krijgen we de Slabroekse Heide te zien, ook onderdeel van de 
Maashorst. Via het heuvelpaadje kijken we uit over het heidegebied, dan dalen we weer af en steken 
dit heidegebied over en lopen door de bossen naar het plaatsje Zeeland. Bij de Pannekoekenbakker 
hebben we onze horecarust. 

Na de horecarust gaan we door Maashorst en over de Schaijkse Heide waar vooral de Exmoor 
Pony’s grazen. En later gaan we weer naar de koffiepost bij ’t Hooibergje. Samen vervolgen we onze 
route en lopen we langs een oude begraafplaats met Paalgraven. Deze graven zijn een reconstructie 
van de oude graven die dateren uit de periode tussen 2000 en 500 jaar voor Chr. In die periode 
werden de overledenen gecremeerd en de resten begraven in een urn op een heuvel gemarkeerd 
met een paal. 

We gaan door een park en komen weer in de bewoonde wereld vanuit Heesch in Oss. Na de 
fruitpost is het nog een stukje lopen naar de finish, 

Lustrum 
Op 22 april vieren we ons 45-jarig bestaan. Het wordt een feestelijke dag met een speciale 
jubileumtocht en afsluitend voor de leden een koud/warm buffet. 

Op die dag is het mogelijk om 4 afstanden te lopen, 9 km, 20 km, 40 km, 45 km. 

Deelname aan de tocht en/of het buffet is voor leden gratis wanneer men zich aanmeldt uiterlijk 
zaterdag 11 maart. Aanmelden kan via email ws78.info@gmail.com onder vermelding van 
“Lustrumtocht en/of buffet”. Ook ligt er een inschrijflijst bij de geldzaken na afloop van de tocht.  
Voor de tocht is digitaal inschrijven op de site dan niet nodig. 

Website 
Onze webmaster ontvangt graag  foto- of gewone verslagen van de tochten! We stellen het erg op 
prijs wanneer deze gedeeld worden met de leden. Ze worden dan geplaatst op de website. Kijk eens 
onder ‘vorige tochten’ op de website. 

Crew 
Konden we de vorige keer nog zeggen dat we genoeg vrijwilligers hadden, nu ligt dat even anders. 
Dick gaat ons na dit seizoen verlaten, waardoor we dan een vacature hebben bij de soep/koffie post. 
Wie heeft er belangstelling voor deze plek? Ook een partner van een frequente wandelaar is van 
harte welkom!  

Daarnaast zoeken we achtervang voor Henk Vink. Hij rijdt de aanhanger met de materialen voor de 
soep/koffiepost. Maar ook hij is wel eens verhinderd. Wie zou de aanhanger met deze materialen 
dan willen en kunnen rijden? 

Gedecoreerden 
Linda van Houwelingen voor 
7000 km; Knorretje bracht in 
Zoetermeer 37,05 Euro op. 

 

Cijfers: In Zoetermeer waren er 244 
wandelaars. Wilt u meer 

statistieken bekijken? Kijk dan 
even op onze site onder informatie 


