Kinderwandelroute Duivelsberg
De Duivelsberg bij Nijmegen is ontstaan in de
ijstijd. Er zijn allerlei spannende verhalen
over de berg. Ga op ontdekkingstocht!
Start wandelroute: het informatiecentrum van
de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap,
Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen.
I.v.m. beperkte parkeergelegenheid bij het
informatiecentrum, graag parkeren op de
Rijksstraatweg (gratis).
Lengte: ca. 6,5 kilometer. Deze route is geschikt
voor kinderen van 8 jaar en ouder.

De route
1 Madurodam van de natuur
In het informatiecentrum van de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap is van alles te zien
en te beleven. Je komt er bijvoorbeeld oog in oog
te staan met dieren van het boerenland, zoals
dassen en boomkikkers. Buiten is een soort
Madurodam van het landschap aangelegd, je ziet
er allerlei verschillende landschappen in miniformaat. Leuk om even een kijkje te nemen!
(www.nederlandscultuurlandschap.nl).
Start daarna de route door vanuit de uitgang van
het informatiecentrum RA te gaan. Even rechtdoor
en daarna LA, een holle weg in. Zo kom je in het
dal Palland, een mooi landschap met weitjes en
heggen. Aan het eind van dit dal, dat ooit door
gletsjers is gevormd, kijk je heel ver weg, richting
Rijndal, Montferland en Veluwezoom.
2 Vriendschapsmonument
Voorbij de bankjes is er een splitsing: je kiest de
groen gemarkeerde route RD. Het pad gaat de
diepte in. Beneden liggen huizen en een wei.
Daartussen ligt een smal paadje waar je doorheen
loopt. Aan het einde LA. Dan zie je iets wat van
veraf een wit kruis lijkt. Maar het is een grenspaal
en er staat op: ‘Laat Vriendschap heelen wat
Grenzen deelen’. De paal is bedoeld om te laten
zien dat Nederland en Duitsland bevriend zijn.
Voorbij de paal, bij de hoek van de wei LA, zo ga
je verder het bosdal in en klim je naar boven.
Niet makkelijk, want het is erg steil! Na de slagboom LA langs het groene paaltje met cijfer 4.

3 De Filosofenbeek
Het pad loopt een diep dal in. Groene paaltjes
(soms met N-70 erop) blijven volgen. Let eens op
het prachtige bos, hier staan vooral eiken en
beuken. Overal zie je boomstammen liggen,
sommige zijn flink vermolmd. Dat is goed voor de
natuur, want op dood hout komen allerlei insecten en vogels af. Ook groeien er bijzondere
paddenstoelen op. Als je verder afdaalt, kom je bij
een beek: de Filosofenbeek. Via de brug steek je
over (RA) en over de tegenoverliggende helling
klim je verder omhoog. In de diepte links zie je
een poel met roodbruin water. Dit water komt uit
de grond en het is zo oranje omdat er veel ijzer in
zit. Je stijgt verder naar de rand van de weiden.
Als je moe bent van het klimmen, kun je even
uitrusten op het bankje met het mooie uitzicht.
Ga op de verharde weg LA, na 200 m (vlak voor
eenrichtingsverkeersbord) op de kruising RA,
groen N-70 blijven volgen.
4 Langs de grens
Ga vlak voor de parkeerplaats langs de doorgaande weg linksaf, langs de groene paal met
N-70 erop. Even verderop kom je bij een glooiend
akkergebied. Je loopt hier precies op de grens:
rechts van het pad begint Duitsland, de weiden
links van het pad liggen op Nederlands grondgebied. Bij de T-kruising LA. Net vóór het einde
van de lange wei ga je RA een breed pad omhoog
het bos in. Zo kom je bij pannenkoekenrestaurant
De Duivelsberg. Tijd voor een lekkere pannenkoek
misschien? Ga daarna aan het begin van het
parkeerplaatsje RA langs de groen-gele markering. Houd rechts aan.
5 Motte Mergelpe
Dan gaat het pad dwars door een lage aarden wal
en kom je bij het informatiebord over de motte
Mergelpe. Klim eens omhoog naar het plateau, je
hebt daar een heel mooi uitzicht, precies zoals
graaf Balderik vroeger. Verderop zie je een
tweede heuvel liggen: de voorburcht. Je kunt er
via een pad naartoe lopen. Hier is het uitzicht
zelfs nog mooier, bij helder weer kun je wel 19
kilometer ver kijken! Loop terug richting de Motte
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en houd onderaan links aan. Je loopt dan linksom
onder het plateau naar de ingang van de Motte.
Sla RA langs geel-rood en wit-rood. Bij de eerste
afslag LA, breed dalend pad langs groen-rode
markering. Een hele laan van tamme kastanjes,
die in de vroege herfst rijp zijn. Wist je dat je
tamme kastanjes kunt eten?
Je moet ze dan natuurlijk wel eerst ontvellen.

6 De beek van Beek
De laan daalt af naar Beek. Net voor de weg ga je
LA, een bruggetje over. Aan het beekje dat je nu
oversteekt, heeft het dorp Beek haar naam te
danken. Aan de andere kant van het beekje LA.
Neem bij de eerste splitsing RA het steilst
klimmende pad, over een soort afgeplat dijkje. Je
loopt langs een graanakker waar rogge wordt
verbouwd. Aan het eind van de akker RD groenrood, verderop langs bosweiden. Na het hekje RA,
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langs groen-wit. Je komt dan weer uit bij het
startpunt, het informatiecentrum.
De wandelroute is 6,5 km lang en gaat over steile
paden. Als het regent, is het extra leuk om op
stromend water te letten. Stevige schoenen
aanbevolen.
Zie www.staatsbosbeheer.nl voor meer
informatie. Onder Natuurgebieden: reis door de
tijd vind je een filmpje over de motte Mergelpe.

• Museum Het Valkhof (Nijmegen), met een
grote collectie Romeinse en Bataafse vondsten
uit de omgeving. Geopend di t/m vrij van
10-17 uur, za-zo van 12-17 uur.
Zie www.museumhetvalkhof.nl.
• Afrika Museum (Berg en Dal), bestaande uit
een binnen- en een buitenmuseum, helemaal
gewijd aan Afrikaanse kunst en culturen.
Geopend ma t/m vrij 10-17 uur, za-zo 11-17
uur. Van nov t/m mrt niet op maandagen.
Zie www.afrikamuseum.nl.

Tips van de boswachter
Gerrit van Scherrenburg: ”De Duivelsberg is een
gebied met veel heuvels. Nu eens loop je in dicht
bos met allerlei verschillende bomen, dan weer
kom je langs kleine weitjes en akkertjes. Op de
Duivelsberg laten we de natuur zoveel mogelijk
haar gang gaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat er
veel dode bomen liggen, die van ouderdom zijn
omgevallen. Kijk maar eens naar al die schimmels
en paddenstoelen die daarop groeien. Ook
komen er allerlei insecten op af, die graag dood
hout eten. En dat is weer goed nieuws voor
spechten, want die lusten die insecten weer
graag. In de omgeving komen nog veel meer
bijzondere dieren voor. Wilde zwijnen bijvoorbeeld, reeën, vossen, uilen en zeldzame roofvogels. Wie weet zie je een van deze dieren
tijdens de wandeling! Let overigens ook eens op
al het water dat hier stroomt. Het loopt van de
stuwwal via beekjes naar beneden, naar het dorp
Beek. Zeker als het heeft geregend, zie je in Beek
overal sijpelend, borrelend en stromend water.
Vroeger waren hier dan ook heel veel
wasplaatsen!”
In de omgeving
• Amusementspark Tivoli (Berg en Dal), met
allerlei attracties en een leuke binnenspeeltuin. Geopend sep en okt op wo, vrij, za, zo
van 10-18.30 uur. Zie www.parktivoli.nl.
• Museumpark Oriëntalis (Heilig Landstichting),
alles over jodendom, christendom en islam in
een binnen- en een zeer bijzonder buitenmuseum. Geopend di t/m zo van 10-17 uur
(nov t/m mrt van 10-16 uur).
Zie www.museumparkorientalis.nl.

Horeca
• Pannenkoekenhuis de Heksendans, Oude
Kleefsebaan 425, 6572 AZ Berg en Dal.
Dagelijks geopend. T (024) 684 16 10.
• Pannenkoekenrestaurant Duivelsberg,
Duivelsberg 1, 6572 BE Berg en Dal. Dagelijks
geopend (nov t/m mrt niet op maandag).
T (024) 684 14 39.

Bereikbaarheid
• Met de auto: Vanaf Nijmegen: Bij Keizer
Trojanusplein N325 richting Kleve (plein
driekwart rond). Afslag Beek/Berg en Dal.
Via de Verbindingsweg, op T-splitsing LA de
Rijksstraatweg op. Na ongeveer 1 km is rechts
het zandpad omhoog naar het Informatiecentrum. U kunt de auto onderaan de straat
parkeren.
• Met het openbaar vervoer: Vanaf NS-station
Nijmegen buslijn 58 naar Beek (richting
Kleef/Kleve), halte Wylerbad. U loopt 200m
terug langs de Rijksstraatweg, en slaat dan
linksaf het zandpad in de heuvel op, dat naar
het Informatiecentrum leidt. Ov-reisinformatie
T 0900 9292 (€ 0,70 per minuut) of kijk op
www.ov9292.nl.
Deze route is afkomstig uit het herfstnummer van
Onverwacht Nederland (3/2008).
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